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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga puluh ribu) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap
Saham, yang terdiri Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh enam
juta sembilan ratus lima puluh ribu) (“Saham Baru”) dan sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta delapan puluh ribu) Saham biasa atas
nama milik PT Cardig International (“CI”) sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga
penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(“FPPS”). Jumlah seluruh nilai hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp125.212.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta
Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp66.780.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dari penawaran Saham Baru
dan sebesar Rp58.432.000.000,- (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dari penawaran Saham Divestasi.
Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada
pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor
penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian deviden, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian
Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Saham Divestasi yang ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/
atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.
Perseroan mengadakan program MESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan
Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program MESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I
Prospektus ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Securities
PENJAMIN EMISI EFEK
• PT Bumiputera Capital Indonesia
• PT Minna Padi Investama
• PT Valbury Asia Securities

• PT Emco Securities
• PT Nusantara Capital Securities
• PT Yulie Sekurindo Tbk

• PT Indomitra Securities
• PT Pacific Capital

• PT Mega Capital Indonesia
• PT Waterfront Securities

AGEN PENJUAL
PT First Asia Capital
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (full committment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia
RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI
PERUSAHAAN INDUK, BERGANTUNG PADA KINERJA ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKINYA
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIFPT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT
KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI
KURANG LIKUID
SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 36/2010”), USAHA
PERSEROAN DI BIDANG PELAYANAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL ASING MAKSIMAL
49% AKAN TETAPI, SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36/2010 PEMBATASAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI
PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM
NEGERI.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran
Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
di Jakarta dengan surat No.060/VIII/11/IPOtanggal 26 Agustus 2011, sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan
BEI tertanggal 26 Agustus 2011. Apabila syarat-syarat pencatatan efek di BEI tidak terpenuhi, maka
Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima akan
dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM.
Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas semua kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang
tercantum dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan
standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan
keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam
Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek.
Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum
ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU
BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU
YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya
menyatakan lain:
“Afiliasi”

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1
UUPM yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal;
(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisaris dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat
1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang
sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham
Utama.

“Anak Perusahaan”

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.

“Anggota Bursa”

Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam
Pasal 1 ayat 2 UUPM.

“BAE”

Berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu
PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.

“Bank Kustodian”

Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa
kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam dan LK”

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal
11 Oktober 2010.

“BEI”

Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta.

“BN”

Berarti Bintang Nusantara Limited.

“Bursa Efek”

Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal
1 angka 4 UUPM yaitu pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan Efek diantara mereka.

“CAM”

Berarti PT Cardig Asset Management.
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“CI”

Berarti PT Cardig International.

“CGK”

Berarti Bandara
Indonesia.

“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 di 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.

“DPS”

Berarti Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali,
Indonesia.

“Emisi”

Internasional

Soekarno-Hatta,

Jakarta,

Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang
Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan
(FKP)”

Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai
tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian
Saham (FPPS)”

Berarti Formulir asli/copy yang disediakan Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi,
ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon
pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

“GCG”

Berarti Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan
yang baik.

“Hari Bank”

Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia 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 Kalender”

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorius tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari
libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan
tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bukan Hari Kerja.

“Hari Kerja”

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

“HLP”

Berarti Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia.

“JOG”

Berarti Bandara Adi Sucipto, Jogjakarta, Indonesia.
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“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS” Berarti surat konfirmasi kepemilikan Saham yang diterbitkan
(“KTUR”)
oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Pemegang
Rekening, khusus untuk menghadiri RUPS atau mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
UUPM, yang dalam emisi Saham bertugas mengadministrasikan
Saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di
KSEI pada Penitipan Kolektif.

“Manajer Penjatahan”

Berarti Pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham
Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27-10-2000, dalam hal ini adalah
PT Bahana Securities.

“Masyarakat”

Berarti perorangan warga negara Indonesia maupun warga
negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan
hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan
di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

“MDC”

Berarti Bandara Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.

“Menkumham”

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

“MES”

Berarti Bandara Polonia, Medan, Indonesia.

“MESA”

Berarti Management and Employee Stock Allocation atau
Program Penjatahan Saham Manajemen dan Karyawan.

“MESOP”

Berarti Management and Employee Stock Option Plan atau
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen
dan Karyawan.

“MN”

Berarti PT Menara Nusantara.

“Para Pemesan Khusus”

Berarti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, kecuali
Komisaris Independen, pegawai tetap Perseroan yang tercatat
pada data Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2011 atau tanggal
lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yang dalam jumlah
maksimum 10% dari Saham Yang Ditawarkan, sesuai dengan
Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung
Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

“PC”

Berarti Puncak Cemerlang B.V.
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“Pemegang Rekening”

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening
Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan
Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan KSEI.

“Penawaran Umum”

Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang
dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan
kepada Masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam
UUPM.

“Penitipan Kolektif”

Berarti jasa penitipan
dimaksud dalam UUPM.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana
Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Penjamin Emisi Efek”

Berarti PT Bahana Securities, berkedudukan di Jakarta
Selatan, dan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang ditunjuk
oleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar
Perdana atas nama Perseroan, sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Pernyataan Pendaftaran”

Berarti dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK
oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas sahamsaham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta
semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat
sesuai ketentuan dalam UUPM.

“Pernyataan Efektif”

Berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK
yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi
efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

administrasi

Saham

sebagaimana

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Saham PT Cardig Aero Services Tbk No. 59 tanggal 25
Agustus 2011 juncto Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek No. 29 tanggal 15 November 2011 yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta perubahan,
penambahan dan atau pembaharuan dari Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek yang akan ditentukan kemudian.
“Perseroan”

Berarti PT Cardig Aero Service Tbk (“CAS”), suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta.

“Prospektus”

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan dengan
Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
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“Prospektus Awal”

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK,
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi
mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau halhal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang
belum dapat ditentukan, sesuai Peraturan No. IX.A.8 Tentang
Prospektus Awal dan Info Memo.

“Prospektus Ringkas”

Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan
ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya
surat Bapepam dan LK sesuai Formulir No.IX.A.2-9, Lampiran
9 Peraturan No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

“Rekening Efek”

Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau
dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI,
Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak
pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang
saham.

“Rekening Penawaran Umum”

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

“RUPS”

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

“RUPSLB”

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UUPT, UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Saham”

Berarti saham-saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari
portepel oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus
Rupiah) per Saham.

“Saham Baru”

Berarti Saham yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel)
dalam jumlah sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh enam
juta sembilan ratus lima puluh ribu) Saham yang ditawarkan
dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum menurut Perjanjian ini dan yang akan
dicatatkan pada Bursa Efek.

“Saham Divestasi”

Berarti Saham biasa atas nama milik CI sebagai Pemegang
Saham, sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta
delapan puluh ribu) Saham yang ditawarkan dan dijual melalui
Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum dan yang akan dicatatkan pada Bursa Efek.
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“Saham Yang Ditawarkan”

Berarti Saham biasa atas nama sebesar 15% (lima belas persen)
dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah pelaksanaan Penawaran Umum saham perdana atau
sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga puluh ribu),
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham
yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI
pada tanggal pencatatan.

“SUB”

Berarti Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Indonesia.

“Transaksi Afiliasi”

Berarti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

“UPG”

Berarti Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

“USD”

Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Amerika Serikat.

“UU Penerbangan”

Berarti Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009,
Tambahan 4956.

“UUPM”

Berarti Undang-undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta
Peraturan Pelaksanaannya.

“UUPT”

Berarti Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.

“UUWDP”

Berarti Undang-undang No.3 Tahun 1982 tanggal 1 Pebruari
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara
Republik Indonesia No.7 Tahun 1982, Tambahan No.3214.
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling
penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam
kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasi serta catatan-catatan
yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata
uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
A. Umum
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 16 Juli
2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009
tanggal 21 Juli 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0044714.AH.01.09.Tahun
2009 tanggal 21 Juli 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP
No. 09.04.1.63.28935 tanggal 18 Agustus 2009.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta
komposisi kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Keterangan

7.500.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)
750.000.000.000

979.200.000
940.800.000
1.920.000.000
5.580.000.000

97.920.000.000
94.080.000.000
192.000.000.000
558.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- CI
- MN
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Persentase
(%)

51,00
49,00
100,00

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada 4 (empat) Anak Perusahaan sebagai
berikut :
No

Anak Perusahaan

1

PT Jasa Angkasa Semesta Tbk
(JAS)
PT Jas Aero Engineering Services
(JAE)
PT Citra Anugra Saranaboga (CASB)
PT Cipta Anugrah Sarana Catering
(CASC)

2
3
4

Kegiatan Usaha
Jasa Penunjang Angkutan
Udara
Jasa Perbengkelan Pesawat
Udara
Perdagangan dan Jasa
Jasa Boga dan Catering

ix

Persentase
Kepemilikan
50,10%

Tahun
Penyertaan
2009

Status
Operasional
Beroperasi

51,00%

2009

Beroperasi

99,99%
51,00%

2011
2011

Beroperasi
Beroperasi

B. Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Saham

Harga Penawaran
Jumlah Saham Yang Dicatatkan
Nilai total Penawaran Umum

: Sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga puluh ribu)
atau sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah modal yang
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran
Umum, yang merupakan Saham biasa atas nama dengan nilai
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham, yang terdiri
Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan
(portepel) Perseroan sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh
enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) (“Saham Baru”) dan
sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta delapan
puluh ribu) Saham biasa atas nama milik CI sebagai Pemegang
Saham Penjual (“Saham Divestasi”)
: Rp 400,- (empat ratus Rupiah)
: Sebesar 2.086.950.000 (dua miliar delapan puluh enam juta
sembilan ratus lima puluh ribu) Saham
Rp125.212.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus
dua belas juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah merupakan Saham
Baru dan Saham Divestasi yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat,
termasuk hak atas pembagian dividen.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan Saham dalam
Perseroan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Sebelum Penawaran Umum
Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

Sesudah Penawaran Umum
%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

979.200.000

97.920.000.000

51,00

83.312.000.000

39,92

- MN

940.800.000

94.080.000.000

49,00

94.080.000.000

45,08

-

-

-

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.920.000.000

192.000.000.000

100,00

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.580.000.000

558.000.000.000

Modal Dasar

750.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

- Masyarakat

541.305.000.000

Perseroan akan mencatatkan sebanyak 2.086.950.000 (dua miliar delapan puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh ribu) lembar Saham, yang terdiri dari 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua
puluh juta) Saham yang berasal dari pemegang saham Perseroan sebelum Pelaksanaan Penawaran
Umum dan sebanyak 166.950.000 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) lembar
Saham yang merupakan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum
ini. Jumlah Saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruhnya atau 100% (seratus persen)
Saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
Dari jumlah Saham pada Penawaran Umum, sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen)
akan dijatahkan secara khusus untuk program MESA untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum
perdana.
Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2011, yang ditindaklanjuti dengan
keputusan Direksi Perseroan, telah disetujui program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima
persen) dari jumlah Saham Perseroan setelah Penawaran Umum perdana Saham.
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Perseroan dan Pemegang Saham tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan
saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal efektif.
C. Pelaksanaan Call Option, Pengalihan Saham PC dan Restrukturisasi Internal
1.

Pemberian Hak Opsi yang diberikan oleh MN dan Pelaksanaannya oleh PC dan BN

Berdasarkan Call Option Agreement tertanggal 12 Mei 2011 (“Perjanjian Pemberian Opsi”), MN
sebagai pemegang sebanyak 940.800.000 (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus ribu) Saham
dalam Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dan merupakan 45,08%
(empat puluh lima koma nol delapan persen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dalam
Perseroan setelah Penawaran Umum, telah memberikan hak opsi (“Hak Opsi”) kepada PC dan BN
untuk membeli seluruh Saham milik MN dalam Perseroan.
Sesuai dengan Perjanjian Pemberian Opsi, Hak Opsi yang diberikan kepada PC dan BN dapat
dieksekusi sewaktu-waktu melalui pasar negosiasi dan pengalihannya akan dilakukan dengan cara
crossing di BEI segera setelah pencatatan saham-saham Perseroan di BEI. Pada saat pelaksanaan
hak opsi, PC dan BN akan memberikan pemberitahuan pelaksanaan Hak Opsi dan setelah dipenuhinya
syarat-syarat lainnya yang telah disepakati oleh MN, PC dan BN dalam Perjanjian Pemberian Opsi.
Apabila PC dan BN melaksanakan Hak Opsi yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Pemberian Opsi,
maka MN akan mengalihkan seluruh Saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PC dan BN.
Sesuai dengan surat pemberitahuan dari PC dan BN kepada MN, maka dalam hal Hak Opsi milik PC
dan BN dilaksanakan, kepemilikan Saham PC dan BN dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
1.
2.

PC 864.000.000 Saham, yang merupakan 41,40% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan
dalan Perseroan setelah Penawaran Umum;
BN 76.800.000 Saham, yang merupakan 3,68% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan dalan
Perseroan setelah Penawaran Umum.

Dalam hal PC dan BN melaksanakan Hak Opsi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemberian
Opsi,(“Hak Opsi”) maka keduanya akan menjadi pemegang saham dalam Perseroan dan mereka
hanya akan bertindak selaku portfolio investor dalam Perseroan dan tidak akan menjadi pemegang
Saham pengendali. Pengungkapan mengenai rencana transaksi ini dilakukan guna memastikan
transparansi dan GCG dalam proses Penawaran Umum.
2.

Pengalihan Saham PC

Setelah Penawaran Umum, pelaksanaan Hak Opsi, PC akan menjual kepada CI 71.579.200 (tujuh puluh
satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus) Saham, atau sama dengan 3,43% (tiga koma
empat puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“Pengalihan
Saham PC”). Pelaksanaan Pengalihan Saham PC akan dilakukan di pasar negosiasi dan pengalihannya
akan dilakukan dengan cara crossing di BEI. Sehubungan dengan pengalihan PC ke CI tersebut maka
PC dan CI telah menandatangani Sale and Purchase Agreement tanggal 30 September 2011 dimana
disebutkan bahwa PC setuju untuk menjual 71.579.200 (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh
sembilan ribu dua ratus) Saham atau 3,43% dengan harga yang telah disepakati oleh PC dan CI.
3.

Restrukturisasi Internal Kepemilikan Saham CI dalam Perseroan

CI bermaksud untuk melakukan restrukturisasi atas kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan
cara melakukan jual beli serta pengalihan atas seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh CI
kepada CAM yang akan dilakukan segera setelah pelaksanaan Hak Opsi dan Pengalihan Saham PC
sebagaimana dideskripsikan di atas. Restrukturisasi kepemilikan saham CI dalam Perseroan dilakukan
berkait dengan rencana beberapa pemegang saham pengendali dari CI, yaitu PT Rizki Bukit Abadi,
PT Rizki Daya Nusantara, PT Adji Utama Sari Karya dan PT Karminda Thata, yang bermaksud membagi
portofolionya dalam Perseroan dari semula keseluruhan dilakukan melalui CI menjadi sebagian akan
dilakukan melalui CAM. Sehubungan dengan rencana transaksi jual beli dan pengalihan saham-saham
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CI kepada CAM tersebut, CI dan CAM telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli
bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana diubah
dengan perjanjian perubahan atas perjanjian jual beli saham bersyarat (Amendment to the Conditional
Sale and Purchase Agreement) tanggal 24 Agustus 2011 (“CSPA”) dimana CI akan menjual dan CAM
setuju untuk membeli 904.699.200 (sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus) Saham Perseroan milik CI yang mewakili sebesar 43,35% (empat puluh tiga koma tiga
lima persen)dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan segera setelah
Penawaran Umum, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham,
yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang
relevan, termasuk dipatuhinya dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
Sebagaimana direncanakan oleh CI, segera setelah dicatatkannya Saham-saham Perseroan di BEI
dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati oleh CI dan CAM dalam CSPA, CI akan
mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan kepada CAM. Penyelesaian transaksi
jual beli saham dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam CSPA direncanakan akan dilaksanakan
pada tanggal pencatatan. Setelah dilaksanakannya transaksi tersebut diatas maka CAM akan menjadi
pemegang saham pengendali langsung dalam Perseroan.
Pengungkapan rencana transaksi tersebut diatas dilakukan guna memastikan transparansi dan GCG
dalam proses Penawaran Umum.
Berikut ini adalah komposisi kepemilikan Saham dalam Perseroan sesudah Penawaran Umum,
pelaksanaan Hak Opsi, pelaksanaan pengalihan Saham PC dan sesudah diselesaikannya transaksi
restrukturisasi internal:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Keterangan

Sesudah Penawaran Umum dan
restrukturisasi internal
Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

Sesudah Penawaran Umum dan restrukturisasi
internal serta pelaksanaan opsi
%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

833.120.000

83.312.000.000

- MN

940.800.000

94.080.000.000

- CAM

-

- PC
- BN

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)

Jumlah Saham

%

7.500.000.000

750.000.000.000

39,92

-

-

45,08

-

-

-

-

-

904.699.200

90.469.920.000

43,35

-

-

-

792.420.800

79.242.080.000

37,97

-

-

-

76.800.000

7.680.000.000

3,68

313.030.000

31.303.000.000

15,00

313.030.000

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.413.050.000

541.305.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

- Masyarakat

-

Transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan oleh seluruh pihak-pihak terkait
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana transaksi tersebut juga diuraikan dalam Prospektus Awal dan akan diuraikan dalam Prospektus
dan akan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya izin publikasi Prospektus
Ringkas dari Bapepam dan LK dan setelah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK.
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D.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atas Saham
Yang Ditawarkan , setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum adalah sebagai
berikut :
a.

Sekitar 40,625% untuk penyertaan di PT Purantara Mitra Angkasa Dua (“PMAD”)

Perluasan bisnis catering akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan inflight catering
bernama PT Purantara Mitra Angkasa Dua (“PMAD”), dimana sampai saat ini sudah melayani 5 (lima)
maskapai penerbangan terutama middle east airlines. Adapun pelanggan terbaru untuk perusahaan
ini adalah Turkish Airlines yang memberikan kontribusi pendapatan sekitar 25% dari pendapatan saat
ini. Kegiatan usaha PMAD adalah Inflight Catering yaitu melakukan pelayanan pemberian jasa boga
khusus dalam pesawat.
Perseroan memiliki hubungan dengan PMAD terkait dengan adanya kesamaan pemegang saham,
yaitu PT Cardig International (“CI”), saat ini merupakan pemegang 51% saham Perseroan, yang juga
merupakan pemegang 96,43% saham PMAD.
Susunan Modal dari PMAD sebelum dilakukannya penyertaan oleh Perseroan adalah :

Pemegang Saham

Modal Dasar

Nilai Nominal Rp1.000.000,per saham Seri A

Nilai Nominal Rp250.000,per saham Seri B

Nilai Nominal Rp10.000,per saham Seri C

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Total
Jumlah
Saham
(lembar)

1.000.000

10.000.000.000

1.488.000

150.000.000.000

1.000.000 10.000.000.000

1.050.271

26.160.250.000

96,430

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

24.000

24.000.000.000

464.000

116.000.000.000

Total Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
-

CI

4.790

4.790.000.000

45.481

11.370.250.000

-

PT Purantara Mitra
Angkasa

14.400

14.400.000.000

19.668

4.917.000.000

-

-

34.068

19.317.000.000

3,128

-

PT Angkasa Pura II

4.800

4.800.000.000

-

-

-

-

4.800

4.800.000.000

0,441

-

Devro Group Limited

10

10.000.000

-

-

-

-

10

10.000.000

0,001

24.000

24.000.000.000

65.149

16.287.250.000

1.000.000 10.000.000.000

1.089.149

50.287.250.000

100,00

-

-

398.851

99.712.750.000

398.851

99.712.750.000

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

-

-

Susunan Modal dari PMAD setelah dilaksanakannya penyertaan saham oleh Perseroan:

Pemegang Saham

Modal Dasar

Nilai Nominal Rp1.000.000,per saham Seri A

Nilai Nominal Rp250.000,per saham Seri B

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Nilai Nominal Rp10.000,per saham Seri C
Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Total Jumlah
Saham
(lembar)

Total Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

24.000

24.000.000.000

464.000

116.000.000.000

1.000.000

10.000.000.000

1.488.000

150.000.000.000

%

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
-

CI

4.790

4.790.000.000

45.481

11.370.250.000

1.000.000

10.000.000.000

1.050.271

26.160.250.000

28,54

-

PT Purantara Mitra
Angkasa

14.400

14.400.000.000

19.668

4.917.000.000

-

-

34.068

19.317.000.000

0,93

-

PT Angkasa Pura II

4.800

4.800.000.000

-

-

-

-

4.800

4.800.000.000

0,13

-

Devro Group Limited

10

10.000.000

-

-

-

-

10

10.000.000

0,00

-

Perseroan

2.591.395

25.913.395.000

2.591.395

25.913.395.000

70,41

100,00

Jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

24.000

24.000.000.000

65.149

16.287.250.000

3.591.395

35.913.395.000

3.680.544

76.200.645.000

-

-

398.851

99.712.750.000

(2.591.395)

(25.913.395.000)

(2.192.544)

(73.799.355.000)

Catatan :
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan saham dalam PMAD, PMAD akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2012 dimana antara lain akan menyetujui
perubahan struktur permodalan PMAD dan rencana penyertaan Perseroan.
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b.

Sekitar 40,625% untuk peningkatan penyertaan yang dimiliki di dalam CASC, yang mana dana
tersebut dipergunakan sebagaimodal kerja untuk membeli peralatan makan (sendok, garpu, piring
dan lain-lain sebagainya), biaya mobilisasi, serta untuk membeli persediaan bahan baku yang
biasanya diminta untuk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.

CASC bergerak dalam bidang jasa boga dan katering (layanan dan penyediaan makanan yang dilakukan
di lokasi pelanggan, biasanya untuk industri migas/pertambangan, dan untuk pabrik/rumah sakit/
sekolah, dan perkapalan). Tidak hanya itu saja, CASC juga menyediakan jasa penunjang diantaranya:
-

Housekeeping (layanan pemeliharaan & kebersihan akomodasi, mess/camp, ruang serbaguna,
ruang rapat, perpustakaan, termasuk pengelolaan dan penanganan sampah & limbah di lokasi
pelanggan)
Laundry
Gardening (layanan landscaping, pertamanan, pemeliharaan)
Camp hire & construction (layanan pembuatan/penyewaan tempat akomodasi bagi karyawan di
lokasi pedalaman, berbentuk portable camp/fasilitas akomodasi yang dapat dipindahkan)
Akomodasi & beverages (pengelolaan fasilitas akomodasi, bar & restaurant, sarana rekreasi &
olahraga)
Transportasi: jasa pengantaran karyawan ke lokasi, pengantaran makanan serta layanan tamu
VVIP
Warehousing & purchasing: penyimpanan dan pembelian bahan baku serta makanan kering &
beku dengan spesifikasi sesuai ISO & HACCP

Hubungan Afiliasi Perseroan dengan CASC adalah Perseroan pemilik 51% saham CASC.
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham CASC adalah berdasarkan Sebagaimana
termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 25 April 2011, dibuat dihadapan Siti Pertiwi
Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal
(Rp)
800.000
6.936.000.000
102.000
884.340.000
98.000
849.660.000
200.000
1.734.000.000
600.000
5.202.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

%

51,00
49,00
100,00

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CASC telah meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan
dan modal disetorkan, dimana CASC belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham atas
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut. Apabila CASC telah
mendapatkan persetujuan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebagai
berikut :
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal
(Rp)
18.000.000
156.060.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

2.295.000
2.205.000
4.500.000
13.500.000

xiv

19.897.650.000
19.117.350.000
39.015.000.000
117.045.000.000

%

51,00
49,00
100,00

Susunan Modal dari CASC setelah peningkatan penyertaan adalah :
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal
(Rp)
18.000.000
156.060.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

c.

5.283.857
2.205.000
7.488.857
10.511.143

45.811.040.190
19.117.350.000
64.928.390.190
91.131.609.810

%

70,56
29,44
100,00

Sebesar 18,750% untuk membayar sebagian hutang kepada Standard Chartered Bank, dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Nama Pihak
a. Perseroan sebagai Peminjam; dan
b. Standard Chartered Bank sebagai Pemberi Pinjaman (“Bank”).
2. Riwayat Hutang
Pada tanggal 27 Juni 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank sebesar
USD31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu dolar Amerika) dan pada tanggal
30 Juni 2011, Perseroan mencairkan Fasilitas sejumlah USD15.300.000 yang digunakan untuk
pembayaran pinjaman bridging loan facility kepada Istimewa Kapital B.V. dan pada tanggal
11 Juli 2011 mencairkan Fasilitas sejumlah sebesar USD7.500.000,-.
Kurs pada saat perjanjian ditandatangan dan pada saat drawdown pertama dan kedua adalah
menggunakan kurs bulan Juli 2011 yaitu Rp8.597, sehingga tidak ada perbedaan kurs yang
terjadi.
3. Tingkat Bunga
Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR ditambah 6% per tahun.
4. Jangka waktu dan jatuh tempo
Hutang pokok jatuh tempo pada tahun kelima setelah tanggal dana pinjaman pertama kali
ditarik oleh Perseroan yaitu tanggal 30 Juni 2016
5. Jaminan
Jaminan meliputi:
a. Saham-saham Anugrah Gemilang Pte. Ltd. di CASC;
b. Piutang CASC;
c. Saham-saham Perseroan di CASC;
d. Klaim asuransi CASC;
e. Inventory (barang persedian) CASC; dan
f. Tanah milik CASC.
6. Tujuan penggunaan pinjaman
a. Fasilitas A dipergunakan untuk pembayaran kembali pinjaman Bridging Loan Facility;
b. Fasilitas B dipergunakan untuk akuisisi atas (a) aset, karyawan dan bisnis dari PT Anugrah
Jasa Caterindo (“AJC”) yang selanjutnya aset , karyawan dan bisnis ini dimasukkan oleh
Perseroan dalam anak Perusahaan Perseroan yaitu CASC (b) pembangunan dan akuisisi
hanggar dan (c) modal kerja;
c. Fasilitas C dipergunakan untuk pembayaran earn out (tambahan pembayaran kepada
Penjual AJC setelah terpenuhinya syarat syarat yang sudah ditentukan sebelumnya) dan
pengembangan modal lainnya.
7. Saldo pinjaman
Saldo pinjaman per tanggal 30 September 2011 adalah sebesar USD22.800.000 atau
Rp194.643.600.000,-.
8. Dividen
Kecuali terkait dengan pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan serta sesuai
dengan ketentuan Bapepam dan LK atau kebijakan BEI, maka Perseroan dilarang untuk:
a. menyatakan, membuat atau membayar setiap dividen, beban, biaya atau pembayaran
lainnya (atau bunga terhadap dividen, beban, biaya atau distribusi yang belum dibayarkan)
(baik secara kas maupun lainnya) sehubungan dengan saham Perseroan;

xv

b.
c.

membayar kembali atau mendistribusikan setiap dividen atas simpanan saham;
membayar atau membiarkan setiap anggota Group untuk membayar manajemen,
konsultasi atau biaya lainnya atau atas perintah setiap pemegang saham Perseroan; atau
d. redeem atau membayar modal saham atau menyelesaikan pembayaran.
Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas dengan Bank, Perseroan dapat membagikan
dividen sampai dengan sebesar 10% dari laba bersih Perseroan setelah pajak sebagai dividen
sesuai dengan Prospektus dalam kerangka Penawaran Umum saham-saham Perseroan.
9. Pembayaran Dipercepat
Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih cepat atau pelunasan lebih awal dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Dibuat dalam waktu satu tahun dari tanggal penggunaan, Perseroan wajib membayar
kepada Bank biaya pembayaran dipercepat sejumlah satu koma lima persen (1,5%) dari
jumlah yang dibayar.
b. Dibuat dalam waktu satu sampai dua tahun dari tanggal penggunaan, Perseroan wajib
membayar kepada Bank biaya pembayaran dipercepat sejumlah nol koma tujuh lima
persen (0,75%) dari jumlah yang dibayar.
10. Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan
Bank tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
11. Jumlah hutang yang akan dilunasi
Jumlah hutang kepada Standard Chartered Bank yang akan dilunasi adalah sebesar
Rp11.960.028.434,- atau ekuivalen USD1.320.820 dengan asumsi menggunakan kurs tengah
BI tanggal 18 Nopember 2011 yaitu Rp9.055,-/1USD . Jumlah ekuivalen USD hutang ini dapat
berubah sesuai dengan nilai kurs yang disepakati pada saat pembayaran.
E.

Keunggulan Bersaing

Keunggulan Bersaing Perseroan yang utama terletak pada faktor-faktor berikut:
1. Jangkauan luas atas bandara domestik dan internasional di Indonesia
2. Hubungan jangka panjang dengan maskapai internasional dan domestik
3. Hubungan yang kuat dengan penyedia bahan baku dan pemilik konsesi/operator pertambangan
4. Mitra kerja dengan teknologi dan jaringan yang kuat
5. Neraca keuangan yang sehat
6. Manajemen yang ahli dan berpengalaman
F.

Strategi Usaha

Perseroan secara bertujuan untuk menjadi perusahaan Intregated Airport and Food Solution Company
yang direferensikan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan strategi usaha melalui Anak
Perusahaan sebaga berikut :
a. Memelihara pertumbuhan core business Perseroan pada sektor penerbangan dengan memperkuat
posisi perusahaan pada pasar domestik dan juga bisnis kargo
b. Mengembangkan usaha dibidang jasa boga melalui industrial catering services dengan
memanfaatkan potensi pertumbuhan sektor pertambangan serta mengembangkan bisnis in flight
catering services terutama untuk penerbangan domestik.
c. Mengembangkan usaha untuk bisa menjadi salah perusahaan pengelola airport dengan terlebih
dahulu mengembangkan Fixed Base Operator yang terintegrasi dengan Maintenance Repair and
Overhaul Facility (MRO)
d. Ekspansi usaha ke bidang-bidang yang terkait dengan bisnis yang ada saat ini
e. Mengembangkan usaha baru yang berkaitan dengan jasa penunjang penerbangan.
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G.

Risiko Usaha

Risiko Yang Dihadapi oleh Perseroan
1.
2.
3.

Perseroan sebagai perusahaan induk, bergantung pada kinerja Anak Perusahaan yang dimilikinya.
Perseroan bergantung pada pergerakan kurs valuta asing.
Perseroan kemungkinan tidak dapat menjaga kecakupan asuransi yang memadai untuk risiko yang
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Yang Dihadapi oleh Anak Perusahaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada lisensi yang diberikan oleh otoritas terkait di
Indonesia.
Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada industri maskapai penerbangan yang sifatnya
bergejolak dan dapat mengalami masalah keuangan dan operasional.
Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada pergerakan kurs valuta asing.
Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada sejumlah pelanggan, bandara, dan tambang untuk
porsi pendapatan yang signifikan dan menghadapi risiko kredit dari pelanggan.
Pertumbuhan Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada pertumbuhan lalu lintas penumpang
dan kargo udara di bandara tempatnya beroperasi.
Anak Perusahaan Perseroan mempunyai risiko terhadap kesehatan dan keamanan dalam
operasinya.
Bisnis kargo Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan
fasilitas gudang.
Pendapatan usaha Anak Perusahaan Perseroan dipengaruhi oleh dwelling time kargo yang berada
di gudang Perseroan.
Keterbatasan kapasitas bandara tempat Anak Perusahaan Perseroan beroperasi dapat membatasi
pendapatan di masa depan.
Gangguan pada fasilitas dapat berdampak buruk terhadap operasional Anak Perusahaan
Perseroan.
Reputasi Anak Perusahaan Perseroan dapat terkena dampak dari penundaan pesawat yang
disebabkan oleh Perseroan atau oleh faktor eksternal yang diluar kendali Perseroan.
Anak Perusahaan memiliki risiko dari industri katering diantaranya apabila terjadi putus kontrak.
Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada pelanggan dari industri pertambangan yang
dipengaruhi oleh harga komoditas dan kontrak konsesi dengan pemerintah serta risiko operasional
dari operator industri pertambangan tersebut.
Anak Perusahaan Perseroan mempunyai risiko atas kesehatan dan kebersihan makanan pada
bisnis kateringnya.
Anak Perusahaan Perseroan kemungkinan tidak dapat menjaga kecakupan asuransi yang memadai
apabila terdapat klaim yang lebih besar daripada nilai pertanggungan yang telah didapatkan untuk
risiko yang terkait dengan kegiatan usahanya.
Gangguan pada fungsi sistem informasi dapat berdampak buruk pada kegiatan operasional,
menambah biaya dan/atau mengurangi pendapatan Anak Perusahaan Perseroan.
eberapa aspek usaha Anak Perusahaan Perseroan membutuhkan karyawan terampil sehingga
gangguan pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil tersebut dapat berdampak buruk pada
hasil operasional dan kondisi keuangan.

Lebih lengkap tentang Risiko Usaha Perseroan dijelaskan dalam Bab VI Prospektus ini.
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H.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2011 dan 2010, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan periode
sejak 16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2009. Ikhtisar data keuangan Perseroan
untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2011, diambil dari laporan keuangan konsolidasi
Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio &
Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ikhtisar data
keuangan Perseroan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 tidak diaudit.
Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan periode sejak
16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2009 diambil dari laporan keuangan konsolidasi
Perusahaan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan
31 Mei
2011
518.760.402.072
286.757.570.560
232.002.831.512

Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009
405.842.067.667 390.285.569.403
158.301.662.555 167.475.495.016
247.540.405.112 222.810.074.387

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Beban usaha
Laba periode berjalan dan jumlah
laba komprehensif

Periode 5 (lima)
Periode 5 (lima)
bulan yang berakhir bulan yang berakhir
31 Mei
31 Mei
2011
290.609.054.057
8.908.830.225
210.771.627.274

2010*)
282.240.433.553
201.825.257.001

55.782.981.225

62.096.758.914

(dalam Rupiah penuh)
Tahun yang
Periode 16 Juli
berakhir
2009 sampai
31 Desember
dengan
31 Desember
2010
2009
692.113.077.647
229.673.417.262
185.483.830
503.723.476.033
170.122.229.472
139.210.851.823

39.613.958.382

Catatan: *) Tidak diaudit

Untuk keterangan lebih rinci, dapat dilihat pada Bab IV mengenai Analisis dan Pembahasan Oleh
Manajemen, Bab X mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, dan Bab XVII mengenai Laporan Auditor
Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan.
I.

Kebijakan Dividen

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan,
laba bersih Perseroan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan
dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh
Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perseroan.
Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 10% (sepuluh
persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2011. Perseroan
berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS.
Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam
RUPS.
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I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga
puluh ribu) Saham atau sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham biasa atas nama dengan nilai
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham, yang terdiri Saham biasa atas nama yang dikeluarkan
dari simpanan (portepel) Perseroan sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus
lima puluh ribu) (“Saham Baru”) dan sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta delapan
puluh ribu) Saham biasa atas nama milik CI sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”)
yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap
Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(“FPPS”). Jumlah seluruh nilai hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp125.212.000.000,- (seratus
dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp66.780.000.000,(enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan
sebesar Rp58.432.000.000,- (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dari
penawaran Saham Divestasi.
Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel
Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala
hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh,
termasuk antara lain hak atas pembagian deviden, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS , hak
atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Saham Divestasi yang ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam
keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak
sedang ditawarkan kepada pihak lain.
Perseroan mengadakan program MESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar
10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham
untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program MESA dan MESOP
dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PT CARDIG AERO SERVICES Tbk
Kegiatan Usaha:
Jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan
dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang
Berkedudukan di Jakarta Timur
Kantor Pusat :
Menara Cardig, Lantai 3
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma
Jakarta 13650 Indonesia
Telp : (021) 80877676
Faks : (021) 80885001
RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK, BERGANTUNG PADA
KINERJA ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKINYA
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM
PROSPEKTUS INI.
1

A. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 16 Juli
2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009
tanggal 21 Juli 2009 dandidaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0044714.AH.01.09.Tahun
2009 tanggal 21 Juli 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP
No. 09.04.1.63.28935 tanggal 18 Agustus 2009.
Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan No. 35, tanggal 26 Juli 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan anatra lain
menyesuaikan dengan Peraturan bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta tersebut telah
memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-3926.A11.01.02.Tahun 2011 tanggal 3 Agustus
2011.
Perseroan telah mengubah statusnya dari semula perusahaan non fasilitas menjadi perusahaan fasilitas
Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 1 Agustus 2011 dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan status dari perusahaan non fasilitas
menjadi perusahaan fasilitas penanaman modal dalam negeri tersebut berdasarkan persetujuan dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) melalui Keputusan Badan Penanaman Modal dan
Promosi Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta No. 18/31/IP/I/PMDN/2011 tanggal 19 September
2011.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 26 Juli 2011, dibuat oleh Fathiah Helmi , S.H., Notaris di
Jakarta, yaitu berusaha dalam bidang:
a. perdagangan;
b. keagenan;
c. Perwakilan;
d. jasa;
e. angkutan;
f. industri;
melakukan hal-hal yang dijelaskan pada IATA Standard Ground Handling Agreement 2008 termasuk,
namun tidak terbatas pada, ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan,
keamanan dan pemeliharaan pesawat terbang dan, sebagai tambahan, pemeliharaan dasar dan berat
dan untuk tujuan memgang seluruh sahamnya pada anak-anak perusahaannya dan berinvestasi pada
industri yang berhubungan di masa depan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
-

Kegiatan usaha utama:
a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasilindustri, baik atas tanggungan sendiri
maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor,
ekspor, interinsulari, grosir, leveransir, distributor dan pengecer dari segala macam barang;
b. Jasaboga meliputi Pengolahan, Penyediaan dan Pelayanan makanan dan minuman, Jasa
Andrawina, Pelayanan penghidangan makanan dan minuman (kopi, teh dan minuman kaleng/
botol) ditempat yang ditentukan oleh pemesan, Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk
makan dan minum;
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c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
-

menjalankan usaha menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal,distributor, supplier
dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam
maupun dari luar negeri;
berusaha dalam bidang perwakilan (representative) dari berbagai Perseroan lain, baik dari
dalam maupun luar negeri, kecuali perwakilan biroperjalanan;
berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yangberkaitan dengan bidang-bidang
perdagangan, teknik, dan industri serta pembangunan, kecuali pelayanan/ jasa dalam bidang
hukum dan pajak;
berusaha dalam bidang jasa ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan Veem) meliputi
bidang usaha ware housing yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan,
sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan
dan disiapkan untuk diserahkan serta bidang-usaha terkait;
berusaha dalam bidang industri peti kemas dan pengepakanbarang;
Jasa Pelayanan Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pesawat Terbang dan Komponenkomponennya;
berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen;
berusaha dalam bidang jasa pelatihan.

Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan
untuk alat pemindai (XRAY);

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada 4 (empat) Anak Perusahaan sebagai
berikut :
No

Anak Perusahaan

Kegiatan Usaha

1

PT Jasa Angkasa Semesta Tbk
(JAS)
PT Jas Aero Engineering Services
(JAE)
PT Citra Anugra Saranaboga (CASB)
PT Cipta Anugrah Sarana Catering
(CASC)

Jasa Penunjang Angkutan Udara

2
3
4

Jasa Perbengkelan Pesawat
Udara
Perdagangan dan Jasa
Jasa Boga dan Catering

Persentase
Kepemilikan
50,10%

Tahun
Status
Penyertaan Operasional
2009
Beroperasi

51,00%

2009

Beroperasi

99,99%
51,00%

2011
2011

Beroperasi
Beroperasi

B. Kronologis Struktur Permodalan Perseroan
Kronologis struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah
Penawaran Umum adalah sebagai berikut :
1.

Sebelum Penawaran Umum

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan Saham Perseroan
Pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- CI
- MN
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

7.500.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)
750.000.000.000

979.200.000
940.800.000
1.920.000.000
5.580.000.000

97.920.000.000
94.080.000.000
192.000.000.000
558.000.000.000

Jumlah Saham
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Persentase
(%)

51,00
49,00
100,00

2.

Penawaran Umum

a.

Penawaran Umum

Selanjutnya dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum
ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan Saham dalam
Perseroan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Sesudah Penawaran Umum

Sebelum Penawaran Umum
Keterangan
Modal Dasar

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)

Jumlah Saham
7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

979.200.000

97.920.000.000

- MN

940.800.000

94.080.000.000

-

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

51,00

833.120.000

83.312.000.000

39,92

49,00

940.800.000

94.080.000.000

45,08

-

-

313.030.000

31.303.000.000

15,00

1.920.000.000

192.000.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

5.580.000.000

558.000.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:

- Masyarakat

Perseroan akan mencatatkan sebanyak 2.086.950.000(dua miliar delapan puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh ribu) lembar Saham, yang terdiri dari 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua
puluh juta) Saham yang berasal dari pemegang saham Perseroan sebelum Pelaksanaan Penawaran
Umum dan sebanyak 166.950.000 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu)
lembar Saham yang merupakan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran
Umum ini. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen)
Saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
b.

Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan (Management and Employee
Stock Allocation/MESA)

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2011, yang ditindaklanjuti dengan
keputusan Direksi Perseroan, serta Surat Keputusan Komisaris Perseroan No.03/SK/CAS/IX/2011
tanggal 29 September 2011 telah disetujui program MESA sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen)
dari jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana.
Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah untuk
meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh manajemen dan karyawan Perseroan
mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja
dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja perusahaan secara
keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku
kepentingan (stakeholder) Perseroan.
Adapun ketentuan umum program MESA adalah sebagai berikut :
a.
b.

Alokasi saham untuk program MESA seluruhnya adalah saham diskon dan besarnya diskon adalah
30% dari harga Penawaran Umum yang akan ditanggung oleh Perseroan.
Manajemen dan karyawan berhak membeli Saham sebesar 70% dari harga Penawaran Umum
dengan cara :
Perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga minimal 50% dari butir b diatas
Karyawan membayar tunai atas Saham sebesar 70% dari harga Penawaran Umum setelah
dikurangi pinjaman tanpa bunga Perseroan (jika ada pinjaman).
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c.

Saham perdana yang sudah dibeli oleh Manajemen dan karyawan di lock-up selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal pembelian, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pada tanggal ulang tahun pertama atau satu tahun berikutnya, maka Perseroan akan melepas/
me-release sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total Saham yang di lock-up.
Pada tanggal ulang tahun kedua atau dua tahun berikutnya maka Perseroan akan melepas
75% dari total Saham yang di lock-up.
Pelaksanaan program MESA akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan pengawasan Komite Remunerasi dengan
memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Porsi saham yang teralokasi untuk program MESA sebagai berikut:
Porsi Karyawan minimal sebesar 25% dan
Porsi Manajemen maksimal sebesar 75%

d.
e.

Adapun peserta program MESA adalah sebagai berikut :
a. Manajemen dan karyawan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen)
dan pegawai tetap Perseroan dan Anak Perusahaan.
b. Tingkat jabatan pegawai tetap adalah minimal tingkat manajer dan menduduki jabatan/posisi
struktural dan tertentu.
c. Nama peserta program MESA akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan.
d. Khusus untuk program MESA, management dan karyawan yang akan diikutsertakan adalah yang
tercatat sebagai pengawas, pengurus dan karyawan Perusahaan dan Anak Perusahaan pada
tanggal 31 Oktober 2011.
Dalam hal jumlah Saham yang dipesan dalam program MESA kurang dari 10% (sepuluh persen) Saham,
maka sisa Saham akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. Adapun mekanisme pemesanan
saham MESA adalah melalui PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjualdan
program MESA telah diimplementasikan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham
serta komposisi kepemilikan Saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan MESA, secara
proforma adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Sebelum Penawaran Umum
Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

Sesudah Penawaran Umum dan MESA
%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)

7.500.000.000

750.000.000.000

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

979.200.000

97.920.000.000

51,00

833.120.000

83.312.000.000

39,92

- MN

940.800.000

94.080.000.000

49,00

940.800.000

94.080.000.000

45,08

- Karyawan (peserta MESA)

-

-

-

31.303.000

3.130.300.000

1,50

- Masyarakat

-

-

-

281.727.000

28.172.700.000

13,50

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.920.000.000

192.000.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.580.000.000

558.000.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

3.

Pemberian Hak Opsi yang diberikan oleh MN dan Pelaksanaannya oleh PC dan BN

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Opsi, MN sebagai pemegang sebanyak 940.800.000 (sembilan
ratus empat puluh juta delapan ratus ribu) Saham dalam Perseroan, masing-masing bernilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) dan merupakan 45,08% (empat puluh lima koma nol delapan persen) dari
seluruh Saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, telah memberikan
Hak Opsi kepada PC dan BN untuk membeli seluruh Saham milik MN dalam Perseroan.
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Sesuai dengan Perjanjian Pemberian Opsi, Hak Opsi yang diberikan kepada PC dan BN dapat dieksekusi
sewaktu-waktu melalui pasar negosiasi dan pengalihannya akan dilakukan dengan cara crossing di
BEI segera setelah pencatatan saham-saham Perseroan di BEI. Pada saat pelaksanaan Hak Opsi,
PC dan BN akanmemberikan pemberitahuan pelaksanaan Hak Opsi dan setelah dipenuhinya syaratsyarat lainnya yang telah disepakati oleh MN, PC dan BN dalam Perjanjian Pemberian Opsi. Apabila
PC dan BN melaksanakan Hak Opsi yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Pemberian Opsi, maka
MN akan mengalihkan seluruh Saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PC dan BN. Sesuai
dengan surat pemberitahuan dari PC dan BN kepada MN, maka dalam hal Hak Opsi milik PC dan BN
dilaksanakan, kepemilikan Saham PC dan BN dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
1.

PC 864.000.000 Saham, yang merupakan 41,40% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan
dalan Perseroan setelah Penawaran Umum;

2.

BN 76.800.000 Saham, yang merupakan 3,68% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan dalan
Perseroan setelah Penawaran Umum

AN ksanakan Hak Opsi, pelaksanaan Pengalihan Saham PC Dalam hal PC dan BN melaksanakan
Hak Opsi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemberian Opsi, maka keduanya akan menjadi
pemegang saham dalam Perseroan dan mereka hanya akan bertindak selaku portfolio investor dalam
Perseroan dan tidak akan menjadi pemegang saham pengendali. Pengungkapan mengenai rencana
transaksi ini dilakukan guna memastikan transparansi dan GCG dalam proses Penawaran Umum.
Setelah Penawaran Umum, pelaksanaan Hak Opsi, PC akan melaksanakan Pengalihan Saham PC.
Pelaksanaan Pengalihan Saham PC akan dilakukan di pasar negosiasi dan pengalihannya akan
dilakukan dengan cara crossing di BEI.
Susunan modal Saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pemberian Hak Opsi
yang diberikan oleh MN dan Pelaksanaannya oleh PC dan BN, secara proforma adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Sesudah Penawaran Umum dan sesudah
pemberian hak opsi yang diberikan oleh MN dan
Pelaksanaannya oleh PC dan BN

Sebelum Penawaran Umum
Keterangan
Jumlah Saham
Modal Dasar

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

979.200.000

97.920.000.000

- MN

940.800.000

94.080.000.000

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

51,00

833.120.000

83.312.000.000

49,00

-

-

-

864.000.000

86.400.000,000

41,40

Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

- PC

39,92

- BN

-

-

-

76.800.000

7.680.000.000

3,68

- Masyarakat

-

-

-

313.030.000

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.920.000.000

192.000.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.580.000.000

558.000.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

4.

Pengalihan Saham PC kepada CI dalam Perseroan

Setelah Penawaran Umum, pelaksanaan Hak Opsi, PC akan menjual kepada CI 71.579.200 (tujuh puluh
satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus) Saham, atau sama dengan 3,43% (tiga koma
empat puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“Pengalihan
Saham PC”). Pelaksanaan PengalihanSaham PC akan dilakukan di pasar negosiasi dan pengalihannya
akan dilakukan dengan cara crossing di BEI. Sehubungan dengan pengalihan PC ke CI tersebut maka
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PC dan CI telah menandatangani Sale and Purchase Agreement tanggal 30 September 2011 dimana
disebutkan bahwa PC setuju untuk menjual 71.579.200 (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh
sembilan ribu dua ratus) Saham atau 3,43% dengan harga yang telah disepakati PC dan CI. Susunan
modal Saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pengalihan Saham PC dalam
Perseroan kepada CI, secara proforma menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Sesudah Penawaran Umum dan sesudah
Pengalihan Saham PC dalam Perseroan kepada CI

Sebelum Penawaran Umum
Keterangan
Jumlah Saham
Modal Dasar

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)

7.500.000.000

750.000.000.000

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

979.200.000

97.920.000.000

51,00

904.699.200

90.469.920.000

- MN

940.800.000

94.080.000.000

49,00

-

-

-

- PC

-

-

-

792.420.800

79.242.080.000

37,97

- BN

-

-

-

76.800.000

7.680.000.000

3,68

- Masyarakat

-

-

-

313.030.000

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.920.000.000

192.000.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.580.000.000

558.000.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

5.

43,35

Restrukturisasi Internal Kepemilikan Saham CI Dalam Perseroan

CI bermaksud untuk melakukan restrukturisasi atas kepemilikan Sahamnya dalam Perseroan dengan
cara melakukan jual beli serta pengalihan atas seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh CI
kepada CAM yang akan dilakukan segera setelah pelaksanaan Hak Opsi dan Pengalihan Saham PC
sebagaimana dideskripsikan di atas. Restrukturisasi kepemilikan saham CI dalam Perseroan dilakukan
berkait dengan rencana beberapa pemegang saham pengendali dari CI, yaitu PT Rizki Bukit Abadi,
PT Rizki Daya Nusantara, PT Adji Utama Sari Karya dan PT Karminda Thata yang bermaksud membagi
portofolionya dalam Perseroan dari semula keseluruhan dilakukan melalui CI menjadi sebagian akan
dilakukan melalui CAM. Sehubungan dengan rencana transaksi jual beli dan pengalihan Saham-saham
CI kepada CAM tersebut, CI dan CAM telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli
bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana diubah
dengan perjanjian perubahan atas perjanjian jual beli saham bersyarat (Amendment to the Conditional
Sale and Purchase Agreement) tanggal 24 Agustus 2011 (“CSPA”) dimana CI akan menjual dan CAM
setuju untuk membeli 904.699.200 (sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus) Saham Perseroan milik CI yang mewakili sebesar 43,35% (empat puluh tiga koma tiga
lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan segera setelah
Penawaran Umum, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per Saham,
yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang
relevan, termasuk dipatuhinya dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana direncanakan oleh CI, segera setelah dicatatkannya
Saham-saham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati oleh CI dan
CAM dalam CSPA, CI akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan kepada
CAM. Penyelesaian transaksi jual beli saham dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam CSPA
direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal pencatatan. Setelah dilaksanakannya transaksi tersebut
diatas maka CAM akan menjadi pemegang saham pengendali langsung dalam Perseroan. Namun
dengan mengingat bahwa CAM merupakan suatu perusahaan yang 99% (sembilan puluh sembilan
persen) Sahamnya dimiliki oleh CI, maka perubahan kepemilikan Perseroan dari CI menjadi CAM
bukan merupakan suatu transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dalam
Perseroan. Hal tersebut disebabkan adanya kesamaan manajemen dalam Perseroan dan CAM yakni
Nurhadijono sebagai Presiden Direktur di Perseroan dan Adji Gunawan sebagai Komisaris di Perseroan
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan No.52 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,
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SH, Notaris di Jakarta dan Nurhadijono sebagai Presiden Direktur dan Adji Gunawan sebagai Direktur
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CI No.39 tanggal 5 Mei 2010, dibuat dihadapan Sugito
Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta serta Nurhadijono sebagai Direktur Utama dan Adji Gunawan
sebagai Direktur di CAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CAM No.23 tanggal 26 April
2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
Pengungkapan rencana transaksi tersebut diatas dilakukan untuk memastikan transparansi dan GCG
dalam proses Penawaran Umum.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan Saham dalam
Perseroan sebelum Penawaran Umum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Hak Opsi,
pelaksanaan pengalihan Saham PC dan sesudah diselesaikannya transaksi restrukturisasi internal:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham

Keterangan
Jumlah
Saham
Modal Dasar

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

Sesudah Penawaran Umum dan
restrukturisasi internal serta
pelaksanaan opsi

Sesudah Penawaran Umum dan
restrukturisasi internal

Sebelum Penawaran Umum

Jumlah
Saham

%

7.500.000.000 750.000.000.000

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

Jumlah
Saham

%

7.500.000.000

750.000.000.000

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
-

CI

979.200.000

97.920.000.000

51,00

833.120.000

83.312.000.000

39,92

-

-

-

MN

940.800.000

94.080.000.000

49,00

940.800.000

94.080.000.000

45,08

-

-

-

-

CAM

-

-

-

-

-

-

904.699.200

90.469.920.000

43,35

-

PC

-

-

-

-

-

-

792.420.800

79.242.080.000

37,97

-

BN

-

-

-

-

-

-

76.800.000

7.680.000.000

3,68

-

Masyarakat

-

-

-

313.030.000

31.303.000.000

15,00

313.030.000

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.920.000.000 192.000.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

2.086.950.000 208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.580.000.000 558.000.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

5.413.050.000 541.305.000.000

Transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan oleh seluruh pihak-pihak terkait
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana transaksi tersebut juga diuraikan dalam Prospektus Awal dan akan diuraikan dalam Prospektus
dan akan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya izin publikasi Prospektus
Ringkas dari Bapepam dan LK dan setelah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK.
6.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management
and Employee Stock Option Plan/MESOP)

Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan melalui PT Bahana Securities selaku Penjamin
Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan BEI No.I-A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung
jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan akan dilaporkan
dalam RUPS.
Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2011, yang ditindaklanjuti dengan
keputusan Direksi Perseroan, serta Surat Keputusan Komisaris Perseroan No.03/SK/CAS/IX/2011
tanggal 29 September 2011 telah disetujui program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima
persen) dari modal dan ditempatkan disetor penuh Perseroan setelah Pelaksanaan Penawaran Umum
Saham Perdana (IPO) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya
sebesar 104.347.500 saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Pasar Modal.
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Adapun ketentuan umum program MESOP adalah sebagai berikut :
a.

Tahapan Program MESOP
Tahapan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap
dengan rincian sebagai berikut:
1.

Tahap Pertama

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari total
Saham dalam program MESOP, dan akan diberikan kepada peserta program MESOP pada tahun
2012 dengan porsi minimal 25% untuk Karyawan dan maksimal 75% untuk Manajemen.
2.

Tahap Kedua

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari total
Saham dalam program MESOP, dan akan diberikan kepada peserta program MESOP pada tahun
2013 dengan porsi minimal 25% untuk Karyawan dan maksimal 75% untuk Manajemen.
3.

Tahap Ketiga

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40 % (tiga puluh persen) dari total
Saham dalam program MESOP, dan akan diberikan kepada peserta program MESOP pada tahun
2014 dengan porsi minimal 25% untuk Karyawan dan maksimal 75% untuk Manajemen.
b.

Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Periode Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan dikemudian hari, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode
pelaksanaan setiap tahunnya dan harga pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan
yang termaktub dalambutir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
No.Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal19 Juli 2004, yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata
penutupan Saham perusahaan tercatat yangbersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima)
Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporanakan dilaksanakannya periode pelaksanaan.
Adapun peserta program MESOP adalah sebagai berikut :
a.
b.
c.

Manajemen dan karyawan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen)
dan pegawai tetap Perseroan dan Anak Perusahaan.
Tingkat jabatan pegawai tetap adalah minimal tingkat manajer dan menduduki jabatan/posisi
struktural dan tertentu.
Nama peserta program MESOP akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan.
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Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual, dan
program MESA dan program MESOP telah diimplementasikan, maka Struktur permodalan dan susunan
pemegang saham serta komposisi kepemilikan Saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum,
MESA dan MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Sesudah Penawaran Umum, MESA dan MESOP

Sebelum Penawaran Umum
Keterangan
Modal Dasar

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)

7.500.000.000

750.000.000.000

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

979.200.000

97.920.000.000

51,00

833.120.000

83.312.000.000

38,02

- MN

940.800.000

94.080.000.000

49,00

940.800.000

94.080.000.000

42,93

- Karyawan (peserta MESA)

-

-

-

31.303.000

3.130.300.000

1,43

- MESOP

-

-

-

104.347.500

10.434.750.000

4,76

- Masyarakat

-

-

-

281.727.000

28.172.700.000

12,86

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.920.000.000

192.000.000.000

100,00

2.191.297.500

219.129.750.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.580.000.000

558.000.000.000

5.308.702.500

530.870.250.000

Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

Aspek Perpajakan MESA/MESOP
Aspek perpajakan dalam Program MESA/MESOP adalah sebagai berikut :
a.
b.

Dalam Program MESA akan ditanggung Perseroan
Untuk Program MESOP berlaku ketentuan PSAK 53 tentang Kompensasi Berbasis Saham,
dimana Perseroan akan mencatat biaya sehubungan dengan pemberian hak opsi tersebut
yang akan dihitung dengan menggunakan metode black-scholes. Bilamana Pemegang hak opsi
melaksanakan haknya untuk membeli Saham, maka biaya tersebut akan tereliminasi dan dicatat
sebagai penyertaan Saham dan agio Saham bilamana harga pelaksanaan diatas harga nominal.

Penerapan PSAK No.53 akan diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan
dan Anak Perusahaan atas hak opsi yang telah didistribusikan. Pajak atas transaksi program MESA/
MESOP menjadi beban peserta.
Berikut adalah mekanisme dan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum, Program MESA, Pelaksanaan
Hak Opsi, Pengalihan Saham PC, Restrukturisasi Internal dan Program MESOP :

Perseroan dan Pemegang Saham tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan
saham laindan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal efektif.
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II. KETERANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK
OPSI, PENGALIHAN SAHAM PC DAN RESTRUKTURISASI
INTERNAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERSEROAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan,CI dan MN merupakan pemegang saham utama Perseroan. Segera
setelah dilaksanakannya pencatatan saham-saham Perseroan di BEI, CI dan MN akan melakukan
pengalihan atas saham-saham CI dan MN dalam Perseroan dengan cara adalah sebagai berikut:
A. Pemberian Hak Opsi yang diberikan oleh MN dan Pelaksanaannya oleh PC dan BN
Keterangan Pemberian Hak Opsi adalah sebagai berikut :
1.

Jangka waktu pelaksanaan opsi
Sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi, tidak terdapat pembatasan jangka waktu atas
pelaksanaan hak opsi dalam Call Option Agreement tanggal 12 Mei 2011 (“Call Option Agreement”).
Akan tetapi, Hak Opsi tersebut dapat dilaksanakan setelah saham-saham Perseroan dicatatkan di
BEI melalui pasar negosiasi dan pengalihannya akan dilakukan dengan cara crossing di BEI

2.

Sifat hubungan afiliasi secara sistematis dengan Perseroan
Bahwa PC dan BN selaku pembeli hak opsi, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3.

lnformasi apakah opsi dapat atau tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
Hak opsi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali telah memenuhi persyaratanpersyaratan sehubungan dengan prinsip mengenal nasabah (know your customer) yang disyaratkan
oleh MN terhadap pihak yang menerima pengalihan hak opsi.

4.

Ketentuan mengenai lock-up atas saham hasil pelaksanaan opsi (jika ada)
Tidak terdapat ketentuan mengenai lock-up atas saham hasil pelaksanaan opsi.

5.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak
Berdasarkan Call Option Agreement, MN selaku penjual hak opsi, memiliki kewajiban untuk menjual
dan mengalihkan hak opsi atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PC dan
BN. Dalam hal tersebut, MN berhak menerima sejumlah pembayaran dari PC dan BN.

6.

Ketentuan pokok lainnya termasuk hal-hal yang membatalkan perjanjian (jika ada)

Tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian pelaksanan Hak Opsi.
Berdasarkan Perjanjian Pemberian Opsi, MN sebagai pemegang sebanyak 940.800.000 (sembilan
ratus empat puluh juta delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan, masing-masing bernilai nominal
Rp100,00 (seratus Rupiah) dan merupakan 45,08% (empat puluh lima koma nol delapan persen) dari
seluruh Saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, telah memberikan
Hak Opsi kepada PC dan BN untuk membeli seluruh Saham milik MN dalam Perseroan.
Sesuai dengan Perjanjian Pemberian Opsi, Hak Opsi yang diberikan kepada PC dan BN dapat dieksekusi
sewaktu-waktu melalui pasar negosiasi dan pengalihannya akan dilakukan dengan cara crossing di BEI
segera setelah pencatatan saham-saham Perseroan di BEI. Pada saat pelaksanaan Hak Opsi, PC dan
BN akan memberikan pemberitahuan pelaksanaan Hak Opsi dan setelah dipenuhinya syarat-syarat
lainnya yang telah disepakati oleh MN, PC dan BN dalam Perjanjian Pemberian Opsi.
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Apabila PC dan BN melaksanakan Hak Opsi yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Pemberian Opsi,
maka MN akan mengalihkan seluruh Saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PC dan BN.
Sesuai dengan surat pemberitahuan dari PC dan BN kepada MN, maka dalam hal Hak Opsi milik PC
dan BN dilaksanakan, kepemilikan Saham PC dan BN dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
1.
2.

PC 864.000.000 Saham, yang merupakan 41,40% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan
dalan Perseroan setelah Penawaran Umum;
BN 76.800.000 Saham, yang merupakan 3,68% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan
dalan Perseroan setelah Penawaran Umum Dalam hal PC dan BN melaksanakan Hak Opsi maka
keduanya akan menjadi pemegang saham dalam Perseroan dan mereka hanya akan bertindak
selaku portfolio investor dalam Perseroan dan tidak akan menjadi pemegang saham pengendali.
Pengungkapan mengenai rencana transaksi ini dilakukan guna memastikan transparansi dan GCG
dalam proses Penawaran Umum.

B. Pengalihan Saham PC kepada CI dalam Perseroan
Selanjutnya, segera setelah Perseroan mencatatkan Saham-sahamnya di BEI dan PC melaksanakan
Hak Opsi yang dimilikinya, PC akan melaksanakan Pengalihan Saham PC. Pengalihan Saham PC
akan dilakukan di pasar negosiasi dan pengalihannya akan dilakukan dengan cara crossing di BEI.
Sehubungan dengan pengalihan PC ke CI tersebut maka PC dan CI telah menandatangani Sale and
Purchase Agreement tanggal 30 September 2011 dimana disebutkan bahwa PC setuju untuk menjual
71.579.200 (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus) Saham atau 3,43%
dengan harga yang telah disepakati PC dan CI.
Keterangan pengalihan saham PC adalah sebagai berikut:
1.

Pelaksanaan Opsi
PC akan melaksanakan hak opsinya, yang mana pelaksanaan hak opsi tersebut dapat dilakukan
setiap saat setelah Perseroan mencatatkan saham-sahamnya di BEImelalui pasar negosiasi dan
pengalihannya akan dilakukan dengan cara crossing di BEI.

2.

Nomor dan Tanggal Perjanjian
Terkait dengan pengalihan saham PC kepada CI diatur dalam Sale and Purchase Agreement
tanggal 30 September 2011.

3.

Nama Para Pihak
Pihak yang mengalihkan saham-saham tersebut adalah PC, sedangkan pihak yang menerima
pengalihan adalah CI.

4.

Ketentuan Pokok Terkait Pengalihan
Ketentuan pokok dalam perjanjian tersebut adalah PC dapat mengalihkan saham-sahamnya
setelah PC melaksanakan hak opsinya atas saham-saham dari MN bila saham-saham Perseroan
telah dicatatkan di BEI.

5.

Hak dan Kewajiban Para Pihak
PC akan mengalihkan saham-sahamnya kepada CI dan CI akan membayar harga pengalihan atas
saham-saham tersebut kepada PC.

6.

Waktu Pelaksanaan
Pengalihan saham yang akan dimiliki oleh PC akan dilakukan setelah PC melaksanakan Opsinya.
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7.

Nilai Pengalihan Saham
Nilai pengalihan saham-saham yang dimiliki oleh PC kepada CI adalah harga Penawaran Umum
per saham dikalikan 71.579.200 saham yang mewakili 3,43% dari modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan.

C. Restrukturisasi Internal Kepemilikan Saham CI Dalam Perseroan
CI bermaksud untuk melakukan restrukturisasi atas kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan
cara melakukan jual beli serta pengalihan atas seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh CI
kepada CAM yang akan dilakukan segera setelah pelaksanaan Hak Opsi dan Pengalihan Saham PC
sebagaimana dideskripsikan di atas.Restrukturisasi kepemilikan Saham CI dalam Perseroan dilakukan
berkait dengan rencana beberapa pemegang saham pengendali dari CI, yaitu PT Rizki Bukit Abadi,
PT Rizki Daya Nusantara, PT Adji Utama Sari Karya dan PT Karminda Thata yang bermaksud membagi
portofolionya dalam CAS dari semula keseluruhan dilakukan melalui CI menjadi sebagian akan dilakukan
melalui CAM. Sehubungan dengan rencana transaksi jual beli dan pengalihan saham-saham CI kepada
CAM tersebut, CI dan CAM telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli bersyarat
(Conditional Sale and Purchase Agreement) pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana diubah dengan
perjanjian perubahan atas perjanjian jual beli saham bersyarat (Amendment to the Conditional Sale and
Purchase Agreement) tanggal 24 Agustus 2011 (“CSPA”) dimana CI akan menjual dan CAM setuju untuk
membeli 904.699.200 (sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus)
saham Perseroan milik CI yang mewakili sebesar 43,35% (empat puluh tiga koma tiga lima persen)
dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan segera setelah Penawaran
Umum, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, yang akan
dilaksanakan dengan memperhatikan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan,
termasuk dipatuhinya dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana direncanakan oleh CI, segera setelah dicatatkannya sahamsaham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati oleh CI dan CAM
dalam CSPA, CI akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan kepada CAM.
Penyelesaian transaksi jual beli saham dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam CSPA direncanakan
akan dilaksanakan pada tanggal pencatatan. Setelah dilaksanakannya transaksi tersebut diatas maka
CAM akan menjadi pemegang saham pengendali langsung dalam Perseroan.
Pengungkapan rencana transaksi tersebut diatas dilakukan guna memastikan transparansi dan GCG
dalam proses Penawaran Umum.
Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah Penawaran Umum,
pelaksanaan Hak Opsi, pelaksanaan Pengalihan Saham PC dan sesudah diselesaikannya transaksi
restrukturisasi internal:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham

Keterangan
Modal Dasar

Sesudah Penawaran Umum dan restrukturisasi
internal
Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

833.120.000

83.312.000.000

- MN

940.800.000

94.080.000.000

- CAM

-

- PC
- BN

Sesudah Penawaran Umum dan restrukturisasi
internal serta pelaksanaan opsi
Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

39,92

-

-

45,08

-

-

-

-

-

904.699.200

90.469.920.000

43,35

-

-

-

792.420.800

79.242.080.000

37,97

-

-

-

76.800.000

7.680.000.000

3,68

313.030.000

31.303.000.000

15,00

313.030.000

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.413.050.000

541.305.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

- Masyarakat
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-

Transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan oleh seluruh pihak-pihak terkait
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana transaksi tersebut juga diuraikan dalam Prospektus Awal dan akan diuraikan dalam Prospektus
dan akan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya izin publikasi Prospektus
Ringkas dari Bapepam dan LK dan setelah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK.
Keterangan Restrukturisasi Internal Kepemilikan Saham CI Dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Jangka waktu pelaksanaan
Sehubungan dengan kepemilikan saham CI, terdapat jual beli saham antara CI dengan CAM
dimana saat ini baru sampai tahap penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement
Relating To PT Cardig International’s Shares In The Capital Of PT Cardig Air Services tertanggal
12 Mei 2011.
2. Harga Transaksi Per Saham
CI akan menjual seluruh sahamnya sejumlah 979.200.000 dengan harga seluruhnya sebesar
US$49.438.776 atau setara dengan Rp426.409.438.776 (dengan menggunakan USD1 sama
dengan Rp8.625).
3. Sifat hubungan afiliasi secara sistematis dengan Perseroan
Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan CAM, selaku calon pembeli saham-saham
milik CI, yaitu dimana salah satu pemegang saham CAM adalah CI sebesar 99%.
4. Ketentuan mengenai lock-up atas Saham
Tidak terdapat ketentuan mengenai lock-up atas Saham hasil jual beli tersebut dikarenakan bukan
merupakan Hak Opsi.
5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
CI berkewajiban mengalihkan Sahamnya kepada CAM dan berhak atas pembayaran pengalihan
Saham tersebut sebagaimana telah disepakati CI dan CAM.
Sebelum Penawaran Umum
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Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Hak Opsi, Pengalihan Saham PC dan Retrukturisasi
Internal di Perseroan dan CAM

R.A Suryati
40%
Nurhadijono Nurjadin20%
Irawati Nurjadin
20%
Iwan B. Nurjadin
20%

PT Pancadosha
Perdana Mandiri

Yayasan Adi Upaya (YASAU)
24,322%
PT Marintour Indonesia Individual Tour5,463%
PT Adhi Daya Bersama Sukses
4,851%
Sutoyo Reksohaminoto
3,320%
PT Tyanda Utama Mandiri
2,142%
PT Aroma Citragading
1,714%
Koperasi Karyawan Cardig Group
0,005%

41,817 %

17,95%

Rosano Barack
Rangga Maya B

Sukardi
Koesmini S
Thatit G
Bambang B
Haris Paramitha

99,99%
0,001%

PT Rizki
Bukit Abadi
3,638 %

20%
20%
20%
20%
20%

A. Sarodji
Hedhy Sarodji
Adji Gunawan
Dwityas Sukmadi
K. Sri Rochini

PT Kharminda
Thata
16,182%

30%
10%
20%
20%
20%

PT Adji Utama
Sari Karya

R.A Suryati
Nurhadijon
o Nurjadin
Irawati Nurjadin
Iwan B. Nurjadin

40%
20%
20%
20%

PT Rizki Daya
Nusantara

20,413%

CI
40,5 %

22,1 %

Publik
15 %

PC

BN

37,97 %

3,68 %

3,6 %

4%

29,8 %

CAM
43,35 %

Perseroan

Keterangan:

: Pemegang saham Perseroan
: Pemegang saham CAM
: Pemegang saham CI

Keterangan:
Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum maka dalam CAM akan dilakukan restrukturisasi internal
dimana nantinya CAM akan menerbitkan saham-saham baru yang akan diambil bagiannya oleh
PT Rizki Bukit Abadi, PT Rizki Daya Nuasantara, PT Adji Utama Sari Karya dan PT Kharminda Thata.
Bersamaan dengan hal tersebut, Koperasi Karyawan CI akan mengalihkan seluruh saham-sahamnya
di CAM ke CI.
D. Ringkasan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement)
1.

Ringkasan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) antara

CI dan CAM
Sehubungan dengan rencana CI melakukan restrukturisasi internal yaitu dengan cara CAM membeli
seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh CI, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,(seratus rupiah) yang merupakan 43,35% (empat puluh tiga koma tiga lima persen) dari jumlah Saham
yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan sesaat setelah pencatatan saham Perseroan di BEI.
Sehubungan dengan restrukturisasi internal tersebut, CI dan CAM telah membuat dan menandatangani
CSPA, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
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Para Pihak
: Pembeli - CAM
		
Penjual - CI
Saham-saham

:

904.699.200 (sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh
sembilan ribu dua ratus) Saham dengan nilai nominal per Saham
sebesar Rp100 (seratus rupiah) yang merupakan 43,35% (empat
puluh tiga koma tiga lima persen) Saham yang diterbitkan dan
disetor penuh setelah Penawaran Umum Perseroan pada saat
Closing.

Syarat Pendahuluan

:

Kewajiban Penjual untuk menjual saham-saham dan kewajiban
Pembeli untuk membeli saham-saham tersebut akan bergantung
pada pemenuhan syarat-syarat yang lazim digunakan dalam
transaksi jual-beli saham.

Penjualan Saham

:

Penjual akan mengalihkan kepemilikan Saham mereka di Perseroan
melalui mekanisme crossing di BEI sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bapepam No.III.A.10 tentang Transaksi Efek, dengan
ketentuan crossing dilakukan melalui Pasar Negosiasi.

Hukum yang mengatur

:

Hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

:

Dengan arbitrase yang dilakukan di Singapore International
Arbitration Centre (“SIAC”).

Berdasarkan CSPA, Keseluruhan Harga Pembelian (Aggregate Purchase Price) saham-saham adalah
sebesar US$49,438,776 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus
tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp426.409.438.776,00 (empat ratus
dua puluh enam miliar empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh
puluh enam Rupiah) yang merupakan pembelian atas 43,35% (empat puluh tiga koma tiga lima persen)
saham Perseroan sesaat setelah Penawaran Umum pada tanggal pencatatan. Penyelesaian akuisisi
saham-saham akan dilakukan segera setelah dilakukannya pencatatan atas saham-saham pada BEI
pada tanggal pencatatan.
Penyelesaian akuisisi saham-saham berdasarkan CSPA tersebut tidak dilakukan sebelum pernyataan
pendaftaran Penawaran Umum dinyatakan efektif dan saham-saham Perseroan dicatatkan di BEI
dengan pertimbangan telah adanya proses keterbukaan informasi, transparansi dan GCG yang telah
dilakukan pada saat proses Penawaran Umum sehubungan dengan pelaksanaan akuisisi saham
Perseroan.
2.

Ringkasan Perjanjian Hak Opsi (Call Option Agreement) antara MN dan PC serta BN

Sehubungan dengan pengalihan saham Perseroan yang dimiliki oleh MN kepada PC dan BN, dengan
nilai nominal sebesar Rp100(seratus rupiah) per saham yang merupakan 45,08% (empat puluh lima
koma nol delapan persen) dari jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan
sesaat setelah pencatatan saham Perseroan di BEI, para pihak telah membuat dan menandatangani
Perjanjian Pemberian Opsi, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
Para Pihak
: Pemegang Hak Opsi - PC dan BN
		
Pemberi Hak Opsi - MN
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Hak Opsi

:

94.080 (sembilan puluh empat ribu delapan puluh) saham dengan
nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang
merupakan 49,00% (empat puluh sembilan persen) saham yang
ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan. Setelah selesainya
proses IPO, hak opsi akan terdiri dari 940.800.000 (sembilan ratus
empat puluh juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal
Rp 100 (seratus Rupiah) atau merupakan 45,08% (empat puluh
lima koma nol delapan persen) saham yang diterbitkan dan disetor
penuh setelah Penawaran Umum.

Pelaksanaan Hak Opsi

:

Pemberi Hak Opsi akan mengalihkan kepemilikan sahamnya di
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No.III.A.10
tentang Transaksi Efek, dengan ketentuan crossing dilakukan
melalui Pasar Negosiasi.

Hukum yang mengatur

:

Hukum Inggris

Penyelesaian Sengketa

:

Dengan arbitrase yang dilakukan di Singapura sesuai ketentuan
SIAC

Penyelesaian pelaksanaan opsi akan dilakukan pada saat atau setelah tanggal pencatatan dan tidak
akan dilakukan sebelum pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dinyatakan efektif dan sahamsaham Perseroan dicatatkan di BEI, dengan pertimbangan telah adanya proses keterbukaan informasi,
transparansi dan GCG yang telah dilakukan pada saat proses Penawaran Umum.
E.

Informasi Mengenai Pihak yang Mengakuisisi

1.

CAM

Riwayat Singkat
CAM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Timur. CAM didirikan berdasarkan Akta Pendirian CAM No. 23 tanggal 26 April 2011, dibuat
di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-21056.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 27 April 2011
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033556.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 27 April
2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09041.70.32062 di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah, dan Perdagangan,
Jakarta Timur tertanggal 12 Mei 2011.
CAM saat ini beralamat di Menara Cardig, Jalan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Telp: (021)
80877676.
CAM dimiliki sahamnya 99% oleh CI yang merupakan pemegang 51% (lima puluh satu persen) saham
di Perseroan, Disamping itu antara CAM dan Perseroan terdapat hubungan afiliasi berupa kesamaan
pengurusan, yaitu Nurhadijono menjabat sebagai Presiden Direktur di Perseroan dan Direktur Utama di
CAM dan Adji Gunawan menjabat sebagai Komisaris di Perseroan dan sebagai Direktur di CAM.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilakukan CAM saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa konsultan manajemen
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari CAM berdasarkanketentuan Anggaran Dasar CAM ialah
berusaha dalam bidang pengelolaan aset, pemberian jasa penasehat keuangan dan jasa konsultan
manajemen.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a. Mengelola aset sendiri maupun aser Perusahaan lain;
b. Memberikan jasa penasehat keuanganuntuk melakukan kegiatan investasi dan penempatan dana
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultan manajemen.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CAM memiliki modal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta
Rupiah). Adapun Saham yang beredar adalah berjumlah 100 (seratus) Saham biasa yang dimiliki oleh
2 (dua) pemegang saham.
Tabel di bawah ini menggambarkan kepemilikan saham CAM:
Keterangan

Sesudah Penawaran Umum dan sebelum diselesaikannya transaksi
pengalihan saham
Jumlah Saham

Modal Dasar

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

%

400

200.000.000

99

49.500.000

1

500.000

1,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

100

50.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

300

150.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
-

CI

-

Koperasi Karyawan CI

99,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CAM saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam
Akta Pernyataaan Keputusan Rapat CAM No. 23 tanggal 26 April 2011dibuat di hadapan Mochamad
Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris		
Komisaris		

: Sukardi
: Arifin Sarodji
: Rocky Sarwono

Direksi
Direktur Utama
Direktur			

: Nurhadijono
: Adji Gunawan

2.

PC

Riwayat Singkat
PC merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan, hukum negara Belanda, dengan alamat
terdaftar di Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Belanda. PC tidak memiliki hubungan afiliasi
dengan Perseroan. Telp: (+31) 20 5405862.
Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha saat ini adalah perusahaan investasi.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PC antara lain adalah mendirikan, melakukan penyertaan
dan untuk mengelola, mengurus kegiatan bisnis dan perusahaan. Selain itu juga untuk melakukan
usaha pembiayaan usaha kepada perusahaan-perusahaan, meminjamkan dan mengumpulkan dana,
termasuk mengeluarkan obligasi, surat utang, surat berharga lainnya atau bukti hutang lainnya, dan
juga membuat perjanjian sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
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Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Management Board PC saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
tanggal 20 April 2011 yang dibuat dihadapan Pieter Gerard van Druten, Notaris di Amsterdam, Belanda,
adalah sebagai berikut:
Tim Landstra
Eleonora Jongsma
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Keterangan

Nilai Nominal €1 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Euro)

Pemegang Saham :
Baring Private Equity Asia IV Holding (4) Coöperatief U.A.,
Total

3.

18.000
18.000

18.000
18.000

%
100,00
100,00

BN

Riwayat Singkat
BN sebuah perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, didirikan berdasarkan hukum British Virgin
Islands, dengan alamat kantor terdaftar di Columbus Centre, 2nd Floor – Suite 210, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands. BN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan., Telp: (+65) 6593 3710.
Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha BN saat ini adalah perusahaan investasi.
BN merupakan perusahaan investasi dengan sasaran pengembangan usaha yang membutuhkan
modal untuk ekspansi, terutama di wilayah Asia.
Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Direktur and Pengurus BN saat ini, sebagaimana tercantum dalam Register of Directors and
Officers adalah:
Rajindar Singh
Agnes Chen Meiyun
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Keterangan

Nilai Nominal USD1 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (USD)

Pemegang Saham
The Baring Asia Private Equity Fund IV L.P.
The Baring Asia Private Equity Fund IV Co-investment
L.P.
Saham Dalam Portepel

F.

%

9.926,4
73,6

9.926,40
73,6

99,26
0,74

10.000

10.000

100

Alasan Restrukturisasi Internal dan Pelaksanaan Hak Opsi

Pengalihan saham Perseroan dari CI kepada CAM dilaksanakan dalam kerangka restrukturisasi internal
dimana pemegang saham pengendali CI, yaitu PT Rizki Bukit Abadi, PT Rizki Daya Nusantara, PT Adji
Utama Sarikarya dan PT Karminda Thata yang bermaksud membagi portofolionya dalam CAS dari
semula keseluruhan dilakukan melalui CI menjadi sebagian akan dilakukan melalui CAM.
Sedangkan terkait dengan alasan Pelaksanaan Hak Opsi maka berdasarkan Perjanjian Pemberian
Opsi yang dibuat sehubungan dengan rencana MN untuk mengalihkan saham-sahamnya dalam
Perseroan kepada PC dan BN, dimana MN setuju untuk memberikan hak opsi kepada PC dan BN,
sebagai pembeli opsi, yang memiliki hak untuk melaksanakan Hak Opsi segera setelah Perseroan
mencatatkan sahamnya di BEI.
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Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, MN dan CI sebagai pemegang saham
Perseroan telah setuju untuk menawarkan Saham Baru dan Saham Divestasi. CI dan MN telah setuju
untuk menjual Saham Divestasi proposional dengan kepemilikan saham CI dan MN setelah Penawaran
Umum. Mengingat MN telah memberikan Hak Opsi kepada PC dan BN dan berdasarkan Perjanjian
Pemberian Opsi, MN tidak dapat mendivestasikan bagiannya dalam Saham Divestasi. Oleh karena
itu: (i) telah disetujui bahwa CI akan mendivestasikan 146.080.000 saham atau sama dengan 7% dari
total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dan (ii) MN akan
membuat PC mengalihkan bagian MN dalam Saham Divestasi kepada CI setelah PC melaksanakan
Hak Opsi. Untuk tujuan ini, PC dan CI telah membuat perjanjian jual beli saham berdasarkan mana PC
akan menjual kepada CI 71.579.200 saham atau sama dengan 3,43% dari total modal ditempatkan
dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang akan dilakukan di pasar negosiasi dan
pengalihannya akan dilakukan dengan cara crossing di BEI.
G. Komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan
Hak Opsi, pelaksanaan Pengalihan Saham PC dan sesudah diselesaikannya transaksi
restrukturisasi internal
Komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Hak Opsi,
pelaksanaan Pengalihan Saham PC dan sesudah diselesaikannya transaksi restrukturisasi internal
adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham

Keterangan

Sesudah Penawaran Umum dan restrukturisasi
internal
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

Jumlah Saham

Jumlah
Saham

%

7.500.000.000

750.000.000.000

- CI

833.120.000

83.312.000.000

- MN

940.800.000

94.080.000.000

- CAM

-

- PC
- BN

Sesudah Penawaran Umum dan
restrukturisasi internal serta pelaksanaan
opsi
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

7.500.000.000

750.000.000.000

39,92

-

-

45,08

-

-

-

-

-

904.699.200

90.469.920.000

43,35

-

-

-

792.420.800

79.242.080.000

37,97

-

-

-

76.800.000

7.680.000.000

3,68

313.030.000

31.303.000.000

15,00

313.030.000

31.303.000.000

15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

2.086.950.000

208.695.000.000

100,00

Saham Dalam Portepel

5.413.050.000

541.305.000.000

5.413.050.000

541.305.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

- Masyarakat
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-

H. Alur Pelaksanaan Hak Opsi, Pengalihan Saham PC dan Restrukturisasi Internal

Keterangan :
1.
MN memberikan Hak Opsi kepada PC & BN
2.
PC dan BN melaksanakan Hak Opsi
3.
PC menjual sebagian saham di Perseroan sejumlah 3,43% kepada CI
4.
CI melakukan pembayaran atas pengalihan saham PC di Perseroan sejumlah 3,43%
5.
CI mengalihkan seluruh sahamnya di Perseroan kepada CAM
6.
CAM melakukan pembayaran atas pengalihan kepada CI di Perseroan
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III. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
DARI HASIL PENAWARAN UMUM
D.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atas Saham
Yang Ditawarkan , setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum adalah sebagai
berikut :
a.

Sekitar 40,625% untuk penyertaan di PT Purantara Mitra Angkasa Dua (“PMAD”)

Perluasan bisnis catering akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan inflight catering
bernama PT Purantara Mitra Angkasa Dua (“PMAD”), dimana sampai saat ini sudah melayani 5 (lima)
maskapai penerbangan terutama middle east airlines. Adapun pelanggan terbaru untuk perusahaan
ini adalah Turkish Airlines yang memberikan kontribusi pendapatan sekitar 25% dari pendapatan saat
ini. Kegiatan usaha PMAD adalah Inflight Catering yaitu melakukan pelayanan pemberian jasa boga
khusus dalam pesawat.
Perseroan memiliki hubungan dengan PMAD terkait dengan adanya kesamaan pemegang saham,
yaitu PT Cardig International (“CI”), saat ini merupakan pemegang 51% saham Perseroan, yang juga
merupakan pemegang 96,43% saham PMAD.
Susunan Modal dari PMAD sebelum dilakukannya penyertaan oleh Perseroan adalah :

Pemegang Saham

Modal Dasar

Nilai Nominal Rp1.000.000,per saham Seri A

Nilai Nominal Rp250.000,per saham Seri B

Nilai Nominal Rp10.000,per saham Seri C

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Total
Jumlah
Saham
(lembar)

1.000.000

10.000.000.000

1.488.000

150.000.000.000

1.000.000 10.000.000.000

1.050.271

26.160.250.000

96,430

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

24.000

24.000.000.000

464.000

116.000.000.000

Total Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
-

CI

4.790

4.790.000.000

45.481

11.370.250.000

-

PT Purantara Mitra
Angkasa

14.400

14.400.000.000

19.668

4.917.000.000

-

-

34.068

19.317.000.000

3,128

-

PT Angkasa Pura II

4.800

4.800.000.000

-

-

-

-

4.800

4.800.000.000

0,441

-

Devro Group Limited

10

10.000.000

-

-

-

-

10

10.000.000

0,001

24.000

24.000.000.000

65.149

16.287.250.000

1.000.000 10.000.000.000

1.089.149

50.287.250.000

100,00

-

-

398.851

99.712.750.000

398.851

99.712.750.000

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
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-

-

Susunan Modal dari PMAD setelah dilaksanakannya penyertaan saham oleh Perseroan:

Pemegang Saham

Modal Dasar

Nilai Nominal Rp1.000.000,per saham Seri A

Nilai Nominal Rp250.000,per saham Seri B

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Nilai Nominal Rp10.000,per saham Seri C
Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Total Jumlah
Saham
(lembar)

Total Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

24.000

24.000.000.000

464.000

116.000.000.000

1.000.000

10.000.000.000

1.488.000

150.000.000.000

%

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
-

CI

4.790

4.790.000.000

45.481

11.370.250.000

1.000.000

10.000.000.000

1.050.271

26.160.250.000

28,54

-

PT Purantara Mitra
Angkasa

14.400

14.400.000.000

19.668

4.917.000.000

-

-

34.068

19.317.000.000

0,93

-

PT Angkasa Pura II

4.800

4.800.000.000

-

-

-

-

4.800

4.800.000.000

0,13

-

Devro Group Limited

10

10.000.000

-

-

-

-

10

10.000.000

0,00

-

Perseroan

2.591.395

25.913.395.000

2.591.395

25.913.395.000

70,41

100,00

Jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

24.000

24.000.000.000

65.149

16.287.250.000

3.591.395

35.913.395.000

3.680.544

76.200.645.000

-

-

398.851

99.712.750.000

(2.591.395)

(25.913.395.000)

(2.192.544)

(73.799.355.000)

Catatan :
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan saham dalam PMAD, PMAD akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2012 dimana antara lain akan menyetujui
perubahan struktur permodalan PMAD dan rencana penyertaan Perseroan.

b.

Sekitar 40,625% untuk peningkatan penyertaan yang dimiliki di dalam CASC, yang mana dana
tersebut dipergunakan sebagaimodal kerja untuk membeli peralatan makan (sendok, garpu, piring
dan lain-lain sebagainya), biaya mobilisasi, serta untuk membeli persediaan bahan baku yang
biasanya diminta untuk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.

CASC bergerak dalam bidang jasa boga dan katering (layanan dan penyediaan makanan yang dilakukan
di lokasi pelanggan, biasanya untuk industri migas/pertambangan, dan untuk pabrik/rumah sakit/
sekolah, dan perkapalan). Tidak hanya itu saja, CASC juga menyediakan jasa penunjang diantaranya:
-

Housekeeping (layanan pemeliharaan & kebersihan akomodasi, mess/camp, ruang serbaguna,
ruang rapat, perpustakaan, termasuk pengelolaan dan penanganan sampah & limbah di lokasi
pelanggan)
Laundry
Gardening (layanan landscaping, pertamanan, pemeliharaan)
Camp hire & construction (layanan pembuatan/penyewaan tempat akomodasi bagi karyawan di
lokasi pedalaman, berbentuk portable camp/fasilitas akomodasi yang dapat dipindahkan)
Akomodasi & beverages (pengelolaan fasilitas akomodasi, bar & restaurant, sarana rekreasi &
olahraga)
Transportasi: jasa pengantaran karyawan ke lokasi, pengantaran makanan serta layanan tamu
VVIP
Warehousing & purchasing: penyimpanan dan pembelian bahan baku serta makanan kering &
beku dengan spesifikasi sesuai ISO & HACCP

Hubungan Afiliasi Perseroan dengan CASC adalah Perseroan pemilik 51% saham CASC.
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Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham CASC adalah berdasarkan Sebagaimana
termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 25 April 2011, dibuat dihadapan Siti Pertiwi
Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal
(Rp)
800.000
6.936.000.000
102.000
884.340.000
98.000
849.660.000
200.000
1.734.000.000
600.000
5.202.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

%

51,00
49,00
100,00

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CASC telah meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan
dan modal disetorkan, dimana CASC belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham atas
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut. Apabila CASC telah
mendapatkan persetujuan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebagai
berikut :
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal
(Rp)
18.000.000
156.060.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

2.295.000
2.205.000
4.500.000
13.500.000

19.897.650.000
19.117.350.000
39.015.000.000
117.045.000.000

%

51,00
49,00
100,00

Susunan Modal dari CASC setelah peningkatan penyertaan adalah :
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal
(Rp)
18.000.000
156.060.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

c.

5.283.857
2.205.000
7.488.857
10.511.143

45.811.040.190
19.117.350.000
64.928.390.190
91.131.609.810

%

70,56
29,44
100,00

Sebesar 18,750% untuk membayar sebagian hutang kepada Standard Chartered Bank, dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1.

Nama Pihak
a. Perseroan sebagai Peminjam; dan
b. Standard Chartered Bank sebagai Pemberi Pinjaman (“Bank”).

2.

Riwayat Hutang
Pada tanggal 27 Juni 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank sebesar
USD31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu dolar Amerika) dan pada tanggal 30
Juni 2011, Perseroan mencairkan Fasilitas sejumlah USD15.300.000 yang digunakan untuk
pembayaran pinjaman bridging loan facility kepada Istimewa Kapital B.V. dan pada tanggal 11
Juli 2011 mencairkan Fasilitas sejumlah sebesar USD7.500.000,-.
Kurs pada saat perjanjian ditandatangan dan pada saat drawdown pertama dan kedua adalah
menggunakan kurs bulan Juli 2011 yaitu Rp8.597, sehingga tidak ada perbedaan kurs yang
terjadi.
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3.

Tingkat Bunga
Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR ditambah 6% per tahun.

4.

Jangka waktu dan jatuh tempo
Hutang pokok jatuh tempo pada tahun kelima setelah tanggal dana pinjaman pertama kali
ditarik oleh Perseroan yaitu tanggal 30 Juni 2016

5.

Jaminan
Jaminan meliputi:
a. Saham-saham Anugrah Gemilang Pte. Ltd. di CASC;
b. Piutang CASC;
c. Saham-saham Perseroan di CASC;
d. Klaim asuransi CASC;
e. Inventory (barang persedian) CASC; dan
f. Tanah milik CASC.

6.

Tujuan penggunaan pinjaman
a. Fasilitas A dipergunakan untuk pembayaran kembali pinjaman Bridging Loan Facility;
b. Fasilitas B dipergunakan untuk akuisisi atas (a) aset, karyawan dan bisnis dari PT Anugrah
Jasa Caterindo (“AJC”) yang selanjutnya aset , karyawan dan bisnis ini dimasukkan oleh
Perseroan dalam anak Perusahaan Perseroan yaitu CASC (b) pembangunan dan akuisisi
hanggar dan (c) modal kerja;
c. Fasilitas C dipergunakan untuk pembayaran earn out (tambahan pembayaran kepada
Penjual AJC setelah terpenuhinya syarat syarat yang sudah ditentukan sebelumnya) dan
pengembangan modal lainnya.

7.

Saldo pinjaman
Saldo pinjaman per tanggal 30 September 2011 adalah sebesar USD22.800.000 atau
Rp194.643.600.000,-.

8.

Dividen
Kecuali terkait dengan pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan serta sesuai
dengan ketentuan Bapepam dan LK atau kebijakan BEI, maka Perseroan dilarang untuk:
a. menyatakan, membuat atau membayar setiap dividen, beban, biaya atau pembayaran
lainnya (atau bunga terhadap dividen, beban, biaya atau distribusi yang belum dibayarkan)
(baik secara kas maupun lainnya) sehubungan dengan saham Perseroan;
b. membayar kembali atau mendistribusikan setiap dividen atas simpanan saham;
c. membayar atau membiarkan setiap anggota Group untuk membayar manajemen,
konsultasi atau biaya lainnya atau atas perintah setiap pemegang saham Perseroan; atau
d. redeem atau membayar modal saham atau menyelesaikan pembayaran.
Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas dengan Bank, Perseroan dapat membagikan
dividen sampai dengan sebesar 10% dari laba bersih Perseroan setelah pajak sebagai dividen
sesuai dengan Prospektus dalam kerangka Penawaran Umum saham-saham Perseroan.

9.

Pembayaran Dipercepat
Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih cepat atau pelunasan lebih awal dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Dibuat dalam waktu satu tahun dari tanggal penggunaan, Perseroan wajib membayar
kepada Bank biaya pembayaran dipercepat sejumlah satu koma lima persen (1,5%) dari
jumlah yang dibayar.
b. Dibuat dalam waktu satu sampai dua tahun dari tanggal penggunaan, Perseroan wajib
membayar kepada Bank biaya pembayaran dipercepat sejumlah nol koma tujuh lima
persen (0,75%) dari jumlah yang dibayar.

10. Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan
Bank tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
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11. Jumlah hutang yang akan dilunasi
Jumlah hutang kepada Standard Chartered Bank yang akan dilunasi adalah sebesar
Rp11.960.028.434,- atau ekuivalen USD1.320.820 dengan asumsi menggunakan kurs tengah
BI tanggal 18 Nopember 2011 yaitu Rp9.055,-/1USD . Jumlah ekuivalen USD hutang ini dapat
berubah sesuai dengan nilai kurs yang disepakati pada saat pembayaran.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil
Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.
Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini
secara periodik kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkan kepada BAPEPAM dan
LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/PM/2003
tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka
Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya ke BAPEPAM
dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/
PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Beban yang Dikeluarkan Dalam
Rangka Penawaran Umum, perkiraan total beban yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar
4,48% (empat koma empat delapan persen) dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:
•

Beban jasa untuk penjamin emisi efek sebesar 2,25%, yang terdiri dari :
Beban jasa penyelenggaraan (Management fee) sebesar 1,75%
Beban jasa penjaminan (Underwriting fee) sebesar 0,25%
Beban jasa penjualan (Selling fee) sebesar 0,25%

•

Beban Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,75%, yang terdiri dari :
Akuntan Publik sebesar 0,66%
Konsultan Hukum sebesar 0,96%
Notaris sebesar 0,05%
Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%

•

Beban Pemasaran (percetakan, iklan dan paparan publik)sebesar 0,48%

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam
Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan
menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan
secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran
Umum.
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara
proporsional antara Pemegang Saham dan Perseroan berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh
Pemegang Saham dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran
Umum ini.
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IV. PERNYATAAN HUTANG
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan pernyataan hutang Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Mei 2011. Pada tanggal 31 Mei 2011, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai
liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp286.757.570.560 terdiri dari Liabilitas jangka pendek sebesar
Rp119.183.641.355 dan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp167.573.929.205 yang diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan perinciansebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
31 Mei
2011

Keterangan
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Hutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Hutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Hutang pajak
Hutang dividen
Biaya masih harus dibayar
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman sementara
Liabilitas imbalan kerja
Jaminan pelanggan
Pendapatan tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

1.

5.824.512.941
16.299.341.157
312.958.985
3.625.936.070
13.647.285.882
17.218.933.481
62.254.672.839
119.183.641.355
128.055.000.000
36.855.684.000
1.538.490.837
1.124.754.368
167.573.929.205
286.757.570.560

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Hutang Usaha
Hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp22.123.854.098 yang
berasal dari pihak ketiga sebesar Rp16.299.341.157 dan pihak yang berelasi sebesar Rp5.824.512.941.
Hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan Pemasok adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
Jumlah
5.824.512.941

Keterangan
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
PT Angkasa Pura (Persero) II
PT Angkasa Pura (Persero) I
PT Pelangi Tata Persada
PT Tripilar Humanika Sejahtera
Lain-lain (kurang dari Rp1 milyar)
Jumlah pihak ketiga
Jumlah

2.522.837.941
786.917.954
392.459.438
268.289.630
12.328.836.194
16.299.341.157
22.123.854.098
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Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
Jumlah
15.334.249.465
6.683.311.676
106.292.957
22.123.854.098

Keterangan
Rupiah
Dolar Amerika Serikat
Dolar Singapura
Jumlah

Hutang Lain-lain
Hutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp3.938.895.055,-.
Hutang Pajak
Hutang pajak Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp13.647.285.882,-.
(dalam Rupiah penuh)
Jumlah

Keterangan
Perseroan
Pajak Penghasilan
Pasal 4(2)
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 26

13.020.758
99.091.019
9.170.149
762.635

Anak Perusahaan
Pajak Penghasilan
Pasal 4(2)
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah

360.507.235
951.189.200
789.202.242
3.435.271.552
517.173.514
1.942.165.913
5.529.731.665
13.647.285.882

Hutang Dividen
Hutang dividen Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp17.218.933.481,-.
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp62.254.672.839,- yang terdiri dari:
Keterangan
Operasional
Tunjangan lain-lain
Konsesi
Penghargaan purna bhakti
Cadangan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan denda
Hutang bunga
Biaya profesional
Lain-lain
Jumlah
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(dalam Rupiah penuh)
Jumlah
24.310.482.626
19.509.572.618
8.494.338.533
3.681.043.312
3.400.000.000
1.209.408.362
957.003.307
692.824.081
62.254.672.839

Pinjaman Pihak Berelasi
Pada tanggal 12 Mei 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD15.000.000 atau
setara dengan Rp128.055.000.000 dari Istimewa Kapital B.V. Pinjaman ini dikenakan bunga 17% per
tahun dan mempunyai jangka waktu pembayaran selama 60 Bulan.
Berdasarkan perjanjian pinjaman sementara ini, Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjaman ini
untuk beberapa tujuan:
Pembayaran biaya dan beban yang telah jatuh tempo dan terhutang oleh Perseroan kepada pihak
lainnya yang menggunakan dokumen keuangan.
•

memberikan pinjaman kepada CAM dengan jumlah prinsipal USD15.000.000 berdasarkan ketentuan
fasilitas kredit yang baru. Fasilitas kredit ini akan digunakan oleh CAM untuk memberikan pinjaman
pada “CI) dengan jumlah USD15.000.000. Pinjaman ini akan digunakan oleh CI untuk melunasi
seluruh hutangnya dan seluruh jumlah yang masih terhutang sehubungan dengan perpanjangan
fasilitas hutangnya dengan Ling Asia AG sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Fasilitas tanggal
20 Agustus 2009.

•

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan antara lain membatasi Perseroan untuk menjual atau
mengalihkan asetnya kepada pihak lain, atau memberikan pinjaman lain selain yang diijinkan oleh
Istimewa Kapital B.V. Perseroan juga diminta untuk menjaga rasio keuangan tertentu yang dihitung
berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, yaitu perbandingan antara total hutang dengan laba
sebelum bunga, pajak dan beban depresiasi rasio tidak lebih dari 2,25 kali, dan borrowings to net
cash flow ratio tidak lebih dari 7 kali.

•

Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan telah mematuhi seluruh ketentuan dan persyaratan
yang diterapkan dalam perjanjian pinjaman.

•

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan telah melunasi pinjaman yang diterima dari Istimewa
Kapital B.V.

2.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja
Estimasi Liabilitas Imbalah Kerja Hutang jangka Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011
adalah sebesar Rp36.855.684.000,-.
Perusahaan dan Anak Perusahaan memberikan program pensiun imbalan pasti dan imbalan pascakerja lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undangundang Ketenagakerjaan”) dan juga imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan yang
memenuhi persyaratan. Imbalan pasca kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan
imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah
1.740 untuk tahun 2011. Liabilitas sehubungan dengan imbalan kerja adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
Jumlah
135.123.104.000
(705.953.000)
6.135.092.000
(104.933.354.000)
210.506.000
35.829.395.000
36.855.684.000
(1.026.289.000)
35.829.395.000

Keterangan
Nilai kini liabilitas
Biaya jasa lalu belum diakui
Keuntungan (Kerugian) aktuaria belum diakui
Nilai wajar aset bersih
Aset tangguhan karena pembatasan aset
Liabilitas Imbalan Kerja
Liabilitas
Aset
Bersih
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Jaminan Pelanggan
Jaminan Pelanggan Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.538.490.837.
Pendapatan Tangguhan
Pendapatan tangguhan Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp1.124.754.368.SELURUH LIABILITAS EMITEN PER TANGGAL 31 MEI 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM
PROSPEKTUS DAN EMITEN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH
TEMPO.
SEJAK TANGGAL 31 MEI 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBANKEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG
TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN
ANAK PERUSAHAAN.
MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA EMITEN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM EMITEN DENGAN
INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM
PROSPEKTUS INI.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASANPEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG
SAHAM PUBLIK.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi
Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII
dari Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasi
Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
dan 2010,dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan periode sejak 16 Juli 2009
(pendirian) sampai dengan 31 Desember 2009. Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima)
bulan yang berakhir pada 31 Mei 2011, diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak
Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari
Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.Ikhtisar data keuangan Perseroan
untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 tidak diaudit. Ikhtisar data keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan periode sejak 16 Juli 2009 (pendirian)
sampai dengan 31 Desember 2009 diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak
Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM
AAJ Associate) auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
1.

Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 16 Juli 2009 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny
Singgih, SH, di Jakarta. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan
No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 30 Juni 2011, yang dibuat dihadapan
Fathiah Helmi, S.H., sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang antara
lain menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Keputusan
Ketua Bapepam dan 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.
Perseroan bergerak di bidang Perdagangan, Keagenan, Perwakilan, Jasa, Angkutan, dan Industri.
Perseroan berkedudukan di Menara Cardig, JI. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
2.

Kondisi Umum Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6,1%, meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 4,5%, yang ditopang oleh konsumsi dan investasi. Konsumsi tumbuh sebesar 4,04% sementara
investasi tumbuh sebesar 8,49%. Membaiknya situasi ekonomi global dan mulai pulihnya investasi
domestik menjadi pemicu utama akselerasi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ekspor
Indonesia pada tahun 2010 tumbuh sebesar 14,92% setelah sempat tumbuh negatif 9,69% pada tahun
sebelumnya akibat krisis global. Diperkirakan pada tahun 2011 perekonomian akan tumbuh lebih
tinggi lagi menjadi sekitar 6,3% dengan motor pertumbuhan utama berasal dari konsumsi masyarakat,
investasi dan ekspor.
Laju inflasi pada tahun 2010 mencapai 6,96%, berada diatas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah sebesar 5% ± 1%. Tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga
bahan pangan akibat gangguan cuaca dan juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan
internasional. Namun demikian, tekanan inflasi inti (diluar harga makanan dan bahan bakar) masih
terkendali sebesar 4,28%, ditopang oleh apresiasi Rupiah, relatif terjaganya ekspektasi inflasi dan sisi
penawaran yang masih memadai dalam merespon kenaikan permintaan. Akan tetapi tren kenaikkan
harga komoditas diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini sehingga akan menahan tingkat
inflasi untuk tetap tinggi. Perseroan memperkirakan pada akhir 2011 tingkat inflasi akan berada pada
level 6,5%. Tingginya ekspektasi inflasi juga telah direspon oleh Bank Indonesia dengan menaikkan BI
rate dari 6,5% ke 6,75%. Perseroan memperkirakan BI rate akan mencapai 7,25% pada akhir tahun
walaupun Perseroan berpendapat hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi
tahun ini.
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Sektor perbankan menunjukan perkembangan yang positif, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan
diperkirakan mencapai 22,8% di tahun 2010, berada dalam kisaran target yang ditetapkan Bank
Indonesia sebesar 22% - 24%. Rasio permodalan perbankan masih cukup tinggi sebesar 16,3% (per
Nopember 2010), jauh diatas batas minimum yang dipersyaratkan oleh BI sebesar 8%. Indikatorindikator utama lainnya seperti rasio NPL, NIM dan ROA menunjukkan perkembangan yang baik. Di
tahun 2011, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan sebesar 20% - 24% dan NPL bank komersial
diperkirakan akan terjaga dengan baik.
Mata uang Rupiah terhadap mata uang USD selama tahun 2010 secara rata-rata mencapai Rp9.081
atau menguat sebesar 3,08% dibandingkan akhir tahun 2009. Walaupun di akhir tahun 2010 aliran
modal sempat tertahan masuk ke kawasan emerging markets terkait kekhawatiran terhadap kondisi
fiskal di negara-negara kawasan Eropa, namun aliran modal masih tetap masuk ke Indonesia karena
didukung oleh kokohnya fundamental ekonomi domestik.
Perseroan memperkirakan di tahun 2011 mata uang Rupiah akan mendapat tekanan di tengah situasi
Eropa yang masih belum menentu dan kenaikan suku bunga regional yang dilakukan oleh beberapa
negara di Asia serta sensitivitas Rupiah terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan kelangsungan
pertumbuhan ekonomi di China dan India. Namun demikian, BI akan berusaha keras untuk menjaga
stabilitas nilai tukar Rupiah melalui kebijakan-kebijakan moneter.
Sektor perbankan menunjukan perkembangan yang positif, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan
mencapai 22,8% di tahun 2010, berada dalam kisaran target yang ditetapkan BI sebesar 22% - 24%.
Pertumbuhan kredit ini terutama didukung oleh kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 25,21% dan
kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 22,91%. Rasio permodalan perbankan masih cukup tinggi
sebesar 16,3% (per Nopember 2010), jauh diatas batas minimum yang dipersyaratkan oleh BI sebesar
8%. Indikator-indikator utama lainnya seperti rasio NPL, NIM dan ROA menunjukkan perkembangan
yang baik.
Di tahun 2011, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan sebesar 20% - 24% dan NPL bank komersial
diperkirakan akan terjaga dengan baik. Perseroan memperkirakan pertumbuhan kredit tahun 2011 akan
didukung oleh kredit investasi yang diharapkan akan tumbuh 24,75%. Untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 6,3%, maka dibutuhkan pertumbuhan kredit yang juga
tumbuh lebih cepat. Akan tetapi, perlu diperhatikan, tren peningkatan inflasi dan suku bunga pada tahun
ini berpotensi menahan perbankan dalam penyaluran kredit. Kredit konsumsi dan kredit modal kerja
diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2010 yaitu masing-masing sebesar 19,68%
dan 20,22%.
Di sisi lain, beberapa peraturan BI yang mulai berlaku tahun ini, pada umumnya ditujukan untuk
mendorong kredit perbankan yang lebih cepat dan kompetisi yang lebih efisien. Kewajiban perbankan
untuk mengumumkan prime lending rates dan juga komposisinya diharapkan bisa mendorong suku
bunga menjadi lebih kompetitif. Sementara itu, rasio GWM simpanan valas mulai dinaikkan secara
bertahap dari level sekarang pada 1% menjadi 5% pada Maret tahun ini dan pada Juni naik menjadi 8%.
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk meminimalisir dampak risiko pembalikan arus modal asing yang
jika terjadi dapat mengganggu kestabilan pasar keuangan domestik dan juga perekonomian Indonesia.
Berdasarkan Biro Pusat Statistik, inflasi tahunan Indonesia sebagaimana diukur melalui consumer price
index (indeks harga konsumen) adalah 2,8% di tahun 2009 dan 6,9% di tahun 2010. Perseroan tidak
menganggap inflasi di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap hasil operasionalnya.
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3.

Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai hasil operasional historis Perseroan dan Anak
Perusahaan:
Keterangan

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Beban usaha
Laba sebelum pos keuangan dan
lain-lain
Pos keuangan dan lain-lain bersih
Laba sebelum pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan
Laba periode berjalan dan jumlah
laba komprehensif
Laba per Saham Dasar

2011
290.609.054.057
8.908.830.225
210.771.627.274

2010*)
282.240.433.553
201.825.257.001

(dalam Rupiah penuh)
Tahun yang
Periode 16 Juli
berakhir
2009 sampai
31 Desember
dengan
31 Desember
2010
2009
692.113.077.647
229.673.417.262
185.483.830
503.723.476.033
170.122.229.472

70.928.596.558
8.554.482.187
79.483.078.745
(23.700.097.520)

80.415.176.552
6.131.369.128
86.546.545.680
(24.449.786.766)

188.204.117.784
1.046.714.148
189.250.831.932
(50.039.980.109)

59.551.187.790
(2.550.825.588)
57.000.362.202
(17.386.403.820)

55.782.981.225
13

62.096.758.914
15

139.210.851.823
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39.613.958.382
10

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir
31 Mei

Catatan: *) Tidak diaudit

a.

Pendapatan

Perseroan dan Anak Perusahaan mendapatkan pendapatan dari penyediaan layanan Jasa
Pergudangan, Jasa Penunjang Penerbangan, Jasa Perbengkelan Penerbangan dan Perdagangan,
kepada pelanggannya.
•

Jasa Pergudangan – adalah jasa yang diberikan kepada agen kargo, shippers, forwarders
dan consignees domestik dan internasional yang mengirimkan kargo melalui maskapai yang
menggunakan ground services Perseroan. Jasa utama, meliputi cargo build-up dan breakdown,
dokumentasi, pengurusan transfer dan transit kargo, penyimpanan kargo, pengambilan inventori
dan penanganan serta pengiriman kargo khusus seperti barang berbahaya dan hewan hidup.

•

Jasa Penunjang Penerbangan – (i) Jasa Penunjang Penerbangan – Premier, yang disediakan
kepada maskapai internasional dan maskapai domestik full service yang mengoperasikan pesawat
berbadan lebar; dan (ii) Jasa Penunjang Penerbangan – Silver yang disediakan kepada low cost
carriers baik domestik maupun internasional yang mengoperasikan pesawat berbadan kecil.
Jasa Penunjang Penerbangan utama yang disediakan Anak Perusahaan Perseroan meliputi:
Jasa layanan penumpang: pengurusan tiket, check-in, transfer dan layanan di pintu
keberangkatan, pengoperasian lounge eksekutif dan jasa ASA.
Jasa penanganan bagasi: sortir, bongkar muat bagasi penumpang dan penyediaan layanan
lost and found; dan
Jasa Ramp: bongkar muat pesawat, pemanduan, jasa keamanan, operasional penerbangan,
dan jasa pembersihan interior pesawat;

•

Jasa Perbengkelan Penerbangan – adalah jasa yang disediakan kepada maskapai internasional
dan maskapai domestik yang mengoperasikan pesawat berbadan lebar dan pesawat berbadan
kecil.
Jasa Perbengkelan Penerbangan utama yang disediakan Anak Perusahaan Perseroan adalah
Jasa line maintenance services yang meliputi:
Certification/Release: Jasa pemeriksaan rutin sebelum penerbangan antara lain Pre-flight
check, transit check, daily check dan perawatan rutin seperti “A” Check (i.e. perawatan pesawat
sampai dengan 500-800 jam terbang).
Technical Ramp/Non-release: Jasa bantuan teknis selama transit ground time pesawat diluar
kegiatan release seperti marshalling, chock, head set dan Firex; dan
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-

•

Ground Support Equipment (GSE): Jasa rental peralatan ntuk menunjang kegiatan
operasional pesawat yaitu Water servicing (air minum), toilet servicing, Air Conditioning Unit
(AC), Air Starter Unit (GTC) dan Ground Power Unit (listrik)

Perdagangan – adalah jasa perdagangan yang dilakukan Perseroan untuk menjual bahan baku
makanan untuk usaha catering.

Pendapatan Anak Perusahaan Perseroan dari Jasa Penunjang penerbangan dan jasa pergudangan
dipengaruhi oleh fluktuasi musiman atas jumlah penumpang dan volume kargo. Peningkatan aktivitas
operasional Anak Perusahaan cenderung untuk terjadi selama periode liburan panjang seperti liburan
sekolah, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan Imlek.
Perseroan dan Anak Perusahaan mendapatkan pendapatan dari penyediaan layanan jasa pergudangan,
jasa penunjang penerbangan, jasa perbengkelan penerbangan dan perdagangan kepada pelanggannya
dengan uraian sebagai berikut:

Keterangan

Pendapatan
Jasa pergudangan
Jasa penunjang penerbangan
Jasa perbengkelan penerbangan
Perdagangan
Jumlah

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir
31 Mei
2011

2010*)

140.821.164.484
117.132.252.252
23.254.575.699
9.401.061.622
290.609.054.057

135.609.170.248
113.132.448.842
33.498.814.463
282.240.433.553

(dalam Rupiah penuh)
Tahun yang
Periode 16 Juli
berakhir
2009 sampai
31 Desember
dengan
31 Desember
2010
2009
340.857.669.126
278.901.696.568
72.162.562.349
191.149.604
692.113.077.647

99.489.490.538
98.614.255.059
31.569.671.665
229.673.417.262

Catatan: *) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2011 adalah sebesar Rp290.609.054.057. Pendapatan tersebut adalah selama 5 (lima) bulan
dari 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Mei 2011. Pendapatan ini berasal dari jasa pergudangan sebesar
Rp140.821.164.484, jasa penunjang penerbangan sebesar Rp117.132.252.252, jasa perbengkelan
penerbangan sebesar Rp23.254.575.699 dan perdagangan Rp9.401.061.622.
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010
Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2010 adalah sebesar Rp282.240.433.553 Pendapatan tersebut adalah selama 5 (lima) bulan
dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Mei 2010. Pendapatan ini berasal dari jasa pergudangan sebesar
Rp135.609.170.248, jasa penunjang penerbangan sebesar Rp113.132.448.842, dan jasa perbengkelan
penerbangan sebesar Rp33.498.814.463.
Perbandingan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 31 Mei 2010
Jumlah Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 3,0% untuk
periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 dan periode 5 (lima) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2011. Peningkatan terbesar disebabkan oleh pendapatan dari Jasa perdagangan,
yang merupakan jasa baru oleh Perseroan yang baru beroperasi akhir tahun 2010. Jasa perdagangan
adalah jasa perdagangan bahan baku makanan dalam rangka menunjang rencana Perseroan memasuki
bisnis catering. Pendapatan melalui jasa perdagangan adalah sebesar Rp9.401.061.622 untuk periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011.
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Peningkatan pendapatan lainnya disebabkan dari peningkatan jumlah penanganan barang (kargo) dan
bertambahnya jumlah penerbangan pada layanan Premier yang dilayani Anak Perusahaan pada periode
yang sama. Adapun pada periode yang sama jumlah penerbangan yang dilayani Anak Perusahaan
pada layanan Silver berkurang disebabkan karena berhenti beroperasinyasalah satu pelanggan Anak
Perusahaanyaitu Mandala Airlines pada awal tahun 2011.
Peningkatan pendapatan disebabkan oleh peningkatan jumlah penanganan barang (kargo). Akumulasi
cargo ekspor meningkat dari 47,7 ribu ton pada 31 Mei 2010 menjadi 49,3 ribu ton per 31 Mei 2011.
Akumulasi cargo impor mengalami peningkatan dari 41,3 ribu ton pada 31 Mei 2010 meningkat menjadi
47,3 ribu ton pada 31 Mei 2011. Peningkatan pendapatan juga disebabkan oleh peningkatan jumlah
penerbangan pada layanan Premier yang dilayani Anak Perusahaan pada periode yang sama yaitu
4.637 penerbangan menjadi 5.062 penerbangan di 31 Mei 2011. Adapun pada periode yang sama
jumlah penerbangan yang dilayani Anak Perusahaan pada layanan Silver berkurang dari 23.489
penerbangan menjadi 19.491 penerbangan. Adapun penurunan ini disebabkan oleh karena berhenti
beroperasinya salah satu pelanggan Anak Perusahaan yaitu Mandala Airlines pada awal tahun 2011.

Dampak dari berhentinya beroperasinya Mandala Airlines pada periode ini juga berpengaruh pada
pendapatan Anak Perusahaan dari Jasa perbengkelan penerbangan yang mengalami penurunan
sebesar 30,6% pada periode ini.
Selain itu pendapatan dari Anak Perusahaan pada periode ini juga terpengaruh oleh dampak kurs
dengan melemah nya nilai tukar US dollar terhadap rupiah, yang mengakibatkan nilai pendapatan Anak
Perusahaan yang sebagian besar dalam US dollar menjadi lebih kecil.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2010 sebesar Rp692.113.077.647.Pada
tahun 2010, sebesar 18,64% dari pendapatan usaha perusahaan anak yang dilakukan dengan pihak
berelasi seperti Singapore Airlines Limited, SIA Engineering Ltd dan PT Cardig Air.
Periode 16 Juli 2009 sampai dengan31 Desember 2009
Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2009 sebesar Rp229.673.417.262.
Pendapatan tersebut adalah selama 6 (enam) bulan dari 16 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember
2009. Pada tahun 2009, sebesar 20,55% dari pendapatan usaha perusahaan anak dilakukan dengan
pihak berelasi seperti Singapore Airlines Limited, SIA Engineering Ltd dan PT Cardig Air.
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b.

Beban Usaha

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki beban usaha dalam kegiatan rutin operasional dari usaha
layanan Jasa Pergudangan, Jasa Penunjang Penerbangan, Jasa Perbengkelan Penerbangan dan
Perdagangankepada para pelanggannya. Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan juga meliputi:
•
•
•
•
•
•
•

Biaya konsesi yang dibayar di bawah perjanjian konsesi yang ditandatangani Anak Perusahaan
Perseroan dengan Otoritas Bandara yang berkaitan dengan layanan Jasa Pergudangan, Jasa
Penunjang Penerbangan, Jasa Perbengkelan Penerbangan;
Penyewaan gudang, ruang kantor, area ruang tunggu dan sewa peralatan operasi;
Beban transportasi (antara lain transportasi karyawan, fuel for airside equipments, bahan bakar
kendaraan dan biaya perjalanan bisnis);
Biaya untuk jasa tertentu yang di-outsourceAnak Perusahaan Perseroan kepada pihak ketiga
seperti misalnya jasa keamanan bandara, kebersihan pesawat; jasa porter dan lainnya;
Beban perbaikan dan pemeliharaan peralatan;
Penyusutan aset dan peralatan; dan
Beban biaya deteksi dan pembersihan pesawat.

Keterangan

Beban Usaha
Umum dan Administrasi
Gaji dan tunjangan
Sewa
Konsesi
Penyusutan
Biaya bersama kargo
Biaya yang ditagihkan kembali
Transportasi
Jasa keamanan
Perbaikan dan pemeliharaan
Ruang tunggu
Jasa porter
Biaya deteksi
Pembersihan pesawat
Jasa profesional
Komunikasi
Jasa pelayanan subkontraktor
Beban imbalan pasca kerja
PPN masukan tidak dapat dikreditkan
Alat tulis dan barang cetakan
Air dan Listrik
Pajak dan perijinan
Asuransi
Penyisihan piutang ragu-ragu
Pendidikan, pelatihan dan pengembangan
Komisi penjualan
Perjalanan dinas
Bahan bakar minyak dan oli
Representasi dan jamuan
Iklan dan promosi
Seragam karyawan
Lain-Lain
Total Beban Usaha

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir
31 Mei
2011

2010*)

2010

Periode 16 Juli
2009 sampai
dengan
31 Desember
2009

72.587.229.344
18.403.140.156
14.750.870.543
11.941.913.965
8.430.937.973
7.784.315.608
7.091.885.526
6.719.742.232
6.210.818.449
6.189.766.667
5.453.383.211
4.294.020.525
4.242.187.430
3.894.456.361
3.887.884.003
3.825.565.322
3.487.149.000
3.170.699.007
2.755.347.232
1.996.786.313
1.468.853.936
1.363.101.024
1.289.700.497
1.203.599.008
1.166.227.229
1.083.092.573
724.616.088
635.991.301
606.581.050
527.468.467
3.584.297.234
210.771.627.274

75.258.565.657
15.606.157.084
15.843.406.326
9.637.764.511
7.782.907.282
6.170.888.255
5.882.513.812
6.389.191.963
6.798.957.436
4.687.405.871
5.344.016.662
4.390.562.743
5.442.815.506
3.538.535.718
3.945.556.932
2.911.026.305
3.641.898.588
2.958.844.307
2.442.001.031
1.739.948.158
1.393.013.079
1.272.967.771
(779.899.785)
2.363.452.219
719.977.650
1.474.183.814
741.521.408
674.316.652
262.699.145
190.150.800
3.099.910.101
201.825.257.001

177.691.866.717
41.293.981.591
37.005.908.604
25.442.414.180
19.484.006.002
11.294.969.539
14.747.307.602
17.848.335.110
18.713.066.561
13.480.597.150
13.243.146.930
10.253.032.109
12.989.762.727
9.203.981.920
9.312.078.188
7.908.643.901
10.391.525.000
8.692.619.383
6.321.969.777
4.904.450.918
3.741.385.033
3.024.163.375
(70.836.490)
5.720.582.805
2.106.388.057
3.784.444.382
1.823.284.535
1.640.203.972
1.514.403.128
2.161.765.119
8.054.028.208
503.723.476.033

62.242.977.390
28.586.737.935
34.495.524.326
8.401.437.105
1.562.516.071
2.748.889.753
738.606.529
2.646.136.007
2.657.794.851
3.780.033.333
2.015.045.539
1.519.509.541
977.677.190
58.776.029
(814.081.284)
1.802.261.101
2.542.086.983
1.014.418.911
1.793.230.972
11.352.651.190
170.122.229.472

Catatan: *) Tidak diaudit
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Tahun yang
berakhir
31 Desember

Periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011, jumlah beban usaha konsolidasi
Perseroandan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp210.771.627.274.
Periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010
Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010, jumlah beban usaha konsolidasi
Perseroandan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp201.825.257.001.
Perbandingan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 31 Mei 2010
Jumlah beban usaha konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami kenaikan sebesar
4,4% antara periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 dan 31 Mei 2011. Secara
nominal, peningkatan beban usaha terbesar disebabkan oleh beban sewa sebesar Rp2.796.983.072
atau 18%, beban usaha lain-lain sebesar Rp2.553.987.415 atau 110% dan beban penyusutan sebesar
Rp2.304.149.454 atau 24%. Peningkatan beban sewa disebabkan biaya sewa tambahan dari ekspansi
bisnis ruang tunggu Anak Perusahaan dengan dibukannya ruang tunggu di bandara Balikpapan pada
awal tahun 2011. Peningkatan beban usaha lain-lain adalah termasuk biaya pemindahan GSE dari
satu bandara ke bandara lainnya berkaitan dengan rencana peremajaan GSE dan pengembangan
usaha Anak Perusahaan ke bandara-bandara lain di Indonesia. Peningkatan beban penyusutan pada
periode ini dikarenakan naiknya belanja modal Anak Usaha Perseroan seiring dengan rencana Anak
Perusahaan untuk meremajakan kendaraan-kendaraan operasional nya dan penambahan GSE.
Secara persentase, beban seragam karyawan mengalami kenaikan terbesar dengan kenaikan 177%
atau Rp337.317.667.
Peningkatan biaya transportasi yang sebagian besar adalah untuk bahan bakar peralatan GSE
disebabkan kenaikan harga bahan bakar pada periode ini yaitu solar yang naik 35% dan jumlah GSE
yang digunakan bertambah seiring dengan dilayaninya penumpang yang lebih banyak pada periode ini.
Peningkatan biaya sewa dan ruang tunggu pada periode ini berkaitan dengan ekspansi Anak Perusahaan
dengan membuka ruang tunggu baru di Balikpapan pada awal 2011.
Namun demikian pada periode ini, beban gaji dan tunjangan berkurang sebesar 4.0% dengan adanya
kebijakaan Anak Perusahaan Perseroan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang dipakai seiring
dengan adanya pengurangan pelanggan yaitu Mandala Airlines pada awal 2011.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
Beban usaha konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar
Rp503.723.476.033. Pada tahun 2010 sebesar 9,70% dari beban usaha JAS dari transaksi dengan
berelasi seperti CI, PT Dian Ayu Primantara, Singapore Airport Terminal Services Ltd, PT Avia Jaya
Indah, Purantara Mitra Angkasa Dua, Singapore Airlines Ltd, Koperasi Karyawan CI International Group,
PT Jasadirga Citramandala dan lain-lain.
Periode 16 Juli 2009 sampai dengan31 Desember 2009
Beban usaha konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp170.122.229.472 untuk
periode 6 (enam) bulan dari 16 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. Pada tahun 2009 sebesar
9,78% dari beban usaha JAS dari transaksi dengan pihak berelasi seperti CI, PT Dian Ayu Primantara,
Singapore Airport Terminal Services Ltd, PT Avia Jaya Indah, PT Purantara Mitra Angkasa Dua,
Singapore Airlines Ltd, Kop Kar Cardig International Group, PT Jasa Dirga Citramandala, PT Jasapura
Angkasa Boga, PT Cardig Express Nusantara, PT Cen Kurir Indonesia dan lain-lain.
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c.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Keterangan

Pendapatan (Beban) Lain-lain
Keuntungan belum direalisasi atas transaksi
derivatif
Penghasilan bunga
Biaya keuangan
Keuntungan (kerugian) selisih kurs
Beban penyisihan penurunan nilai piutang
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih
Jumlah – Bersih

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir
31 Mei

(dalam Rupiah penuh)
Tahun yang
Periode 16 Juli
berakhir
2009 sampai
31 Desember
dengan
31 Desember

2011

2010*)

2010

2009

13.478.418.439

5.104.508.482

6.993.559.350

-

2.373.320.531
(1.586.117.607)
(5.258.513.876)
(452.625.300)
8.554.482.187

970.127.993
(479.953.690)
(1.603.366.474)
2.140.052.817
6.131.369.128

2.310.204.815
(1.069.839.592)
3.202.821.645
(13.705.128.471)
3.315.096.401
1.046.714.148

123.568.510
(62.686.034)
( 2.763.970.072)
152.262.008
(2.550.825.588)

Catatan: *) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011, jumlah pendapatan (beban)
lain-lainPerseroandan Anak Perusahaan dari transaksi adalah sebesar Rp8.554.482.187. Pendapatan
(beban) lain-lain meliputi keuntungan belum direalisasi atas transaksi derivatif, penghasilan bunga,
beban keuangan, keuntungan (kerugian) selisih kurs, dan lain-lain termasuk di dalamnya keuntungan
penjualan aset, penerimaan kembali klaim pajak dan kompensasi bunga, penggantian, beban pajak.
Pada periode 6 bulan yang berakhir 31 Desember 2009, pendapatan (beban) lain-lain Perseroan hanya
berasal dari penghasilan bunga, beban bunga, selisih kurs lain-lain.
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010
Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010, jumlah pendapatan (beban) lainlain Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp6.131.369.128.
Perbandingan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 31 Mei 2010
Jumlah pendapatan lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 39,5%
atau sebesar Rp2.423.113.059 antara periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010
dan 31 Mei 2011. Peningkatan terbesar disebabkan oleh peningkatan keuntungan belum direalisasi atas
transaksi derivatif sebesar Rp8.373.909.957 atau sebesar 164,0%. Selain itu, peningkatan penghasilan
bunga juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 144,6% atau sebesar Rp1.403.192.538
yaitu sebagian besar berasal dari pendapatan bunga pinjaman ke CAM Sementara itu peningkatan
beban lain-lain disebabkan oleh peningkatan kerugian selisih kurs sebesar Rp3.655.147.403 atau
228,0% dan beban keuangan sebesar Rp1.106.163.917 atau 230,5%.
Keuntungan dari transaksi lindung nillai adalah seiring rencana manajemen resiko Anak Perusahaan
dan Perseroan untuk menjaga stabilitas pendapatan bersih, dan bukan untuk tujuan spekulasi.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
Pendapatan lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.046.714.148.
Periode 16 Juli 2009 sampai dengan31 Desember 2009
Beban lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp2.550.825.588.
Beban lain-lain tersebut adalah selama 6 (enam) bulan dari 16 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember
2009.
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d.

Beban Pajak

Beban pajak meliputi pajak kini dan pajak tangguhan. Akun ini berasal dari beban pajak yang dimiliki
anak perusahaan Perseroan yaitu JAS dan JAE. Tarif pajak efektif (termasuk pajak tangguhan) untuk
5 bulan berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 2010 adalah 25%, untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010 adalah 25% dan untuk 6 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2009
adalah 28%. Pemerintah Indonesia merubah undang-undang perpajakan pada tahun 2008, sehingga
tarif pajak untuk perusahaan adalah flat-rate sebesar 28% yang diberlakukan 1 Januari 2009 dan 25%
yang diberlakukan 1 Januari 2010.
e.

Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Selama periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 2010, tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2010 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2009, Perseroan dan Anak Perusahaan telah membiayai seluruh kebutuhan modalnya melalui arus kas
dari kegiatan operasional.
f.

Perkembangan Pengelolaan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset
31 Mei
2011

Keterangan
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Pihak berelasi – bersih
Pihak ketiga – bersih
Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan – bersih
Pajak dibayar di muka
Uang muka dan biaya dibayar di muka
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Aset derivatif
Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Pinjaman kepada pihak berelasi
Aset tetap – bersih
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009

84.551.131.947

124.201.788.655

89.567.113.762

20.023.373.330
50.905.445.996

15.779.695.054
53.267.548.724

39.410.694.417
54.509.919.806

12.675.631.378
4.019.785.783
5.033.620.584
34.664.836.632

1.648.453.655
3.757.210.407
4.793.628.584
33.978.399.929

1.010.897.783
855.307.313
5.580.787.000
63.174.924.256

16.182.128.366
13.478.418.439
241.534.372.455

2.450.000.000
12.545.081.630
7.398.306.924
6.993.559.350
256.965.365.988 263.957.951.261

128.055.000.000
118.975.838.151
22.193.074.813
8.002.116.653
277.226.029.617
518.760.402.072

117.569.208.450 96.545.419.575
24.224.565.738 16.566.861.503
7.082.927.491 13.215.337.064
148.876.701.679 126.327.618.142
405.842.067.667 390.285.569.403

Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Secara keseluruhan aset Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 27,8% atau
sebesar Rp112.918.334.405 yang terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar Perseroan
dan Anak Perusahaan yang mengalami peningkatan sebesar 86,2% atau sebesar Rp128.349.327.938.
Peningkatan aset tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan disebabkan oleh pinjaman yang
diberikan kepada pihak berelasi CAM sebesar Rp128.055.000.000 atau USD15.000.000. Pinjaman ini
mencakup 24,7% seluruh aset Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Mei 2011.
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Faktor Internal
•

Pemberian pinjaman ke CAM dilatarbelakangi dengan strategy manajemen untuk mendapatkan
pinjaman pendanaan dari pihak ketiga yang jumlahnya lebih besar, sebelumnya saham anak
Perusahaan JAS dan JAE dijaminkan untuk hutang CI ke pihak ketiga. Perseroan bermaksud
memperoleh pinjaman untuk pengembangan bisnisnya yang lain termasuk bisnis katering, maka
jaminan hutang CI di kedua anak Perusahaan tersebut harus dilepaskan. Pada tanggal 30 Juni
2011, Perseroan berhasil memperoleh pinjaman dari bank sebesar $31,8 Juta

•

Piutang lain lain – pihak berelasi, mengalami kenaikan sebesar Rp11.027.177.723 dibahas lebih
lanjut pada piutang lain-lain

Faktor Eksternal
Pada tanggal 31 Mei 2011, 46% dari aset perseroan didenominasi dalam mata uang USD yaitu aset
moneter berupa kas dan setara kas, piutang usaha dan pinjaman sementara. Perubahan kurs mata
uang dapat berpengaruh terhadap nilai tercatat dan realisasi dari aset tersebut, untuk mengurangi
resiko fluktuasi nilai tukar ini, JAS telah melakukan hedging, sehingga Perseroan dapat tetap lebih
fokus terhadap bisnis utamanya.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Secara keseluruhan asset Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 4,0%
atau sebesar Rp15.556.498.264. Peningkatan aset terbesar disebabkan oleh piutang lain-lain dengan
peningkatan sebesar 215% atau Rp3.689.937.966 terutama pada piutang lain-lain dengan pihak ketiga
dengan peningkatan sebesar 339% atau sebesar Rp2.901.903.094. Hal ini sejalan dengan keperluan
modal kerja Anak Perusahaan seiring dengan tumbuhnya pendapatan dari Anak Perusahaan pada
periode tersebut. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan tersebut yaitu perubahan
kurs antara Rupiah dan USD karena 35% dari asset moneter Perseroan berada didenominasi dalam
mata uang asing berupa kas dan setara kas serta piutang usaha dan juga pertumbuhan industri
penerbangan di Indonesia yang mendukung pertumbuhan pendapatan Anak Perusahaan.
Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp39.650.656.708 untuk periode 31 Mei 2011,
penurunan ini terutama karena adanya pembayaran dividen sebesar Rp70.619.929.081, jumlah
pembayaran ini jauh lebih besar dibandingkan pembayaran dividen tahun 2010 yaitu sebesar
Rp36.255.161.768. Sebesar 64% dari total kas dan setara kas berupa mata uang asing, dimana
sebagian besar ditempatkan dalam rekening bank pada bank asing nasional.
g.

Piutang usaha

Piutang usaha berdasarkan umur
31 Mei

Keterangan

2011

Belum Jatuh Tempo
1 - 30 Hari
31 - 60 Hari
Lebih Dari 60 Hari

34.630.474.896
18.950.701.018
6.165.909.477
26.966.731.964
86.713.817.355
(15.784.998.029)
70.928.819.326

Penyisihan Piutang Ragu-Ragu
Jumlah Piutang Usaha
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(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009
29.145.368.039
13.387.288.540
11.467.888.705
30.880.842.275
84.881.387.559
(15.834.143.781)
69.047.243.778

38.498.514.003
20.274.606.000
13.705.156.074
24.461.378.213
96.939.654.290
(3.019.040.067)
93.920.614.223

Pertanggal 31 Mei 2011
Piutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp70.928.819.326.
Per tanggal 31 Desember 2010
Piutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp69.047.243.778.
Per tanggal 31 Desember 2009
Piutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp93.920.614.223.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Piutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 2,7% atau sebesar
Rp1.881.575.548 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha yang belum jatuh tempo
dan piutang usaha yang telah jatuh tempo 1 -30 hari. Hal ini diimbangi oleh menurunnya piutang usaha
yang telah jatuh tempo 31 – 60 hari. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengurangi
piutang tidak tertagih dengan cara menerapkan cash handling (melayani langganan apabilan piutang
lama dibayar serta pembayaran tunai) strategy ini biasanya diterapkan terutama untuk langgananlangganan yang kolektibilitasnya rendah, disamping itu juga Perseroan berusaha meningkatkan
kolektabilitas dengan megintensifkan penagihan dan mengirimkan secara rutin posisi piutang kepada
masing-masing langganan dengan harapan mereka dapat melakukan pembayaran lebih tepat waktu.
Adapun faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap piutang dapat berupa seperti pengaruh mata
uang asing dan adanya kemungkinan gagal bayar karena langganan/maskapai tersebut menghadapi
masalah keuangan dan operasional.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Piutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 26,5% atau sebesar
Rp24.873.370.445. Penurunan Piutang Usaha terbesar disebabkan oleh berkurangnya piutang berelasi
ke PT Mandala Airlines (MA). Penurunan ini terutama terjadi pada JAE, dimana piutang JAE kepada
MA telah dicadangkan sebesar Rp 13.705.128.471 dari sebesar Rp 15.456.425.915. Adapun faktor
eksternal yang dapat berpengaruh terhadap piutang dapat berupa seperti pengaruh mata uang asing
dan adanya kemungkinan gagal bayar karena langganan/maskapai tersebut menghadapi masalah
keuangan dan operasional.
h.

Piutang lain-lain
31 Mei
2011
6.883.534.360
4.446.329.547
1,264.538.224
331.455.182
71.838.547
12.997.695.860
(322.064.482)
12.675.631.378

Keterangan
Singapore Airport Terminal Services Ltd.
PT Cardig International
PT Cardig Asset Management
SIA Engineering Ltd.
Lain-lain
Penyisihan nilai piutang ragu-ragu
Jumlah

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009
1.301.225.228
142.536.000
331.455.182
860.418.783
15.743.245
7.943.000
1.648.435.655
1.010.897.783
1.648.453.655
1.010.897.783

Piutang lain-lain adalah transaksi berelasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama
usaha operasional Perseroan
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Per tanggal 31 Mei 2011
Piutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp12.675.631.378.
Per tanggal 31 Desember 2010
Piutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp1.648.435.655.
Per tanggal 31 Desember 2009
Piutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp1.010.897.783.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Piutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 668,9% atau
sebesar Rp11.027.177.723yang terutama disebabkan oleh adanya piutang kepada Singapore Airport
Terminal Services Ltd sebesar Rp 6.883.534.360 yang merupakan piutang dividen JAS kepada SATS
untuk dividen yang sudah diumumkan namun belum dibayar pada saat audit Mei 2011. Selanjutnya
piutang ini akan diselesaikan dengan uang muka pengambilan saham PT Cardig International (CI) pada
PMAD (inflight catering) sebesar Rp 4.446.329.547 dan sisanya sebesar Rp 1.264.538.224 merupakan
piutang bunga kepada CAM atas pinjaman nya.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Piutang lain-lainPerseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 63,1% atau
sebesar Rp637.555.872. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan piutang kepada PT Cardig
International. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan tentang rencana Perseroan untuk masuk dan
mengembangkan bisnis catering dimana Perseroan memilliki opsi untuk mengambil alih saham CI
sebagai pemegang saham mayoroitas dari perusahaan katering penerbangan. Rencana ini sangat
sesuai dengan bisnis inti Perseroan yaitu industri catering.
i.

Pajak dibayar dimuka
31 Mei
2011

Keterangan
Perseroan
Pajak Pertambahan Nilai
Anak Perusahaan
PT Jasa Angkasa Semesta Tbk
Pajak Pertambahan Nilai
PT JAS Aero Engineering Services
Pajak Pertambahan Nilai
PPh pasal 28A
Jumlah

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009

184.127.596

150.053.018

-

31.815.302.559

31.815.302.559

51.928.704.000

771.955.422
1.893.451.055
34.664.836.632

2.013.044.352
33.978.399.929

11.246.220.256
63.174.924.256

Perseroan dan anak Perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku,
Pajak dibayar dimuka sebesar Rp 1.893.451.055 adalah estimasi lebih bayar PPh badan pada anak
Perusahaan, JAE.
Pertanggal 31 Mei 2011
Pajak dibayar dimuka Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp34.664.836.632.
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Per tanggal 31 Desember 2010
Pajak dibayar dimuka Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah
sebesar Rp33.978.399.929.
Per tanggal 31 Desember 2009
Pajak dibayar dimuka Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah
sebesar Rp63.174.924.256.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Pajak dibayar dimuka Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 2,0% atau
sebesar Rp686.436.703yang terutama disebabkan oleh adanya PPh Pasal 28A anak perusahaan yaitu
PT JAS Aero Engineering Services. Perhitungan PPh badan biasanya dilakukan pada setiap akhir
tahun, sehingga kenaikan uang muka pajak tersebut masih mungkin berubah, biasanya yang menjadi
penyebab perubahan ini dapat berupa faktor eksternal seperti adanya perubahan peraturan pajak yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan faktor internal seperti banyaknya transaksi atau penjualan yang terjadi
pada Perusahaan dan merupakan obyek perpajakan.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Pajak dibayar dimuka Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 46,2% atau
sebesar Rp29.196.524.327. Penurunan tersebut dikarenakan menurunnya uang muka pajak berupa
Pajak Pertambahan Nilai anak perusahaanJAS, pajak tersebut merupakan pajak pertambahan nilai
yang dibayarkan JAS berdasarkan surat ketetapan pajak namun Perusahaan masih melakukan proses
banding pada Pengadilan Pajak pada tahun 2010 Perusahaan telah menerima beberapa keputusan
pengadilan Pajak.
j.

Aset Tetap

Keterangan
Biaya Perolehan
Bangunan
Peralatan Operasi
Kendaraan Bermotor
Instalasi dan Komunikasi
Peralatan dan Perabotan Kantor
Sewa Guna Usaha
Kendaraan Bermotor
Aset Dalam Penyelesaian
Jumlah
Akumulasi Penyusutan
Biaya Perolehan
Bangunan
Peralatan Operasi
Kendaraan Bermotor
Instalasi dan Komunikasi
Peralatan dan Perabotan Kantor
Sewa Guna Usaha
Kendaraan Bermotor
Jumlah
Nilai Tercatat
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31 Mei
2011

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009

48.391.624.139
217.277.239.563
5.504.469.959
37.660.083.721
31.171.057.043

32.773.219.987 31.020.291.000
213.109.419.606 196.449.812.346
5.700.919.959
7.609.785.309
35.780.002.477 25.156.745.000
29.572.013.164 32.115.641.162

713.538.700
1.931.776.007
342.649.789.132

713.538.700
450.138.700
13.123.213.158
479.065.000
330.772.327.051 293.281.478.517

19.915.683.535
149.522.552.763
5.455.528.253
21.749.076.412
26.771.400.939

17.569.402.578 12.613.744.000
144.427.808.025 131.880.712.269
5.623.363.026
7.358.870.406
19.312.764.117 16.368.372.000
26.084.448.724 28.479.975.311

259.709.079
223.673.950.981
118.975.838.151

185.332.131
39.384.956
213.203.118.601 196.736.058.942
117.569.208.450 96.545.419.575

Pertanggal 31 Mei 2011
Aset TetapPerseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp118.975.838.151.
Per tanggal 31 Desember 2010
Aset Tetap Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp117.569.208.450.
Per tanggal 31 Desember 2009
Aset Tetap Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp96.545.419.575.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Aset Tetap Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1,2% atau sebesar
Rp1.406.629.701 yang terutama disebabkan oleh kenaikan bangunan dan peremajaan peralatan
operasi yang dimiliki oleh Perseroan. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk. Penambahan
aset tetap di 2011 sebagian besar merupakan penambahan aset tetap di JAS yaitu renovasi gudang
cargo dan insfrastructure-nya (merupakan lanjutan proyek tahun 2010). JAS juga melakukan pembelian
beralatan berupa ground service equipment yang dipergunakan untuk pelayanan maskapai domestik
(silver).
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Aset tetap Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 21,8% atau sebesar
Rp21.023.788.875. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan peralatan operasi, aset
dalam penyelesaian dan instalasi dan komunikasi Perseroan. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan
untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada langganan, mengembangkan bisnis pelayanan silver
(maskapai domestik), kinerja Perusahaan dengan melakukan renovasi gudang cargo, cargo system
(JACS), memperbaharui peralatan-peralaran operasional seperti ground service equipment dan lainya.
Penambahan biaya perolehan aset tetap tahun 2009 ke 2010, sebagian besar merupakan penambahan
aset tetap di anak Perusahaan JAS. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan
tersebut adalah untuk memenuhi permintaan langganan yang selalu mengharapkan pelayanan prima
dan mengembangkan pelayanan maskapai domestik (silver) yang selama ini belum optimal.
Sampai 31 Mei 2011, Perseroan dan anak Perusahaan memperoleh aset tetap dengan menggunakan
dana internal.
k.

Liabilitas
31 Mei
2011

Keterangan
Liabilitas Jangka Pendek
Hutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Hutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Hutang pajak
Hutang dividen
Biaya masih harus dibayar
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
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(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009

5.824.512.941
16.299.341.157

4.650.633.516
12.593.355.904

2.255.133.106
21.145.766.572

312.958.985
3.625.936.070
13.647.285.882
17.218.933.481
62.254.672.839
119.183.641.355

312.958.985
6.120.075.280
23.914.600.760
16.060.168.281
58.711.748.829
122.363.541.555

4.826.221.720
35.744.763.421
1.410.000
72.456.600.197
136.429.895.016

31 Mei
2011

Keterangan
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman sementara
Liabilitas imbalan kerja
Jaminan pelanggan
Pendapatan tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas

128.055.000.000
36.855.684.000
1.538.490.837
1.124.754.368
167.573.929.205
286.757.570.560

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
31 Desember
2010
2009
35.938.121.000
-

31.045.600.000
-

35.938.121.000
158.301.662.555

31.045.600.000
167.475.495.016

Per tanggal 31 Mei 2011
Liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Mei 2011, adalah sebesar Rp286.757.570.560.
Per tanggal 31 Desember 2010
Liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp158.301.662.555.
Per tanggal 31 Desember 2009
LiabilitasPerseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp167.475.495.016
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 81,1% atau sebesar
Rp128.455.908.005 yang terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar
366,3% atau sebesar Rp131.635.808.205. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pinjaman sementara
Perseroan sebesar Rp128.055.000.000 atau USD15.000.000 yang didapatkan dari Istimewa Kapital
B.V. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pinjaman kepada CAM, kemudian CI menggunakan
pinjaman tersebut untuk melunasi hutangnya kepada Linq, sebelumnya hutang CI kepada Linq diperoleh
dengan menjaminkan saham JAS dan JAE, dengan lunasnya pinjaman Linq maka tanggal 30 Juni
2011 CAS dapat menjaminkan JAS dan JAE untuk memperoleh pinjaman dana yang lebih besar yang
dapat dipergunakan untuk mengembangkan bisnis catering.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 5,5% atau Rp9.173.832.461.
Hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 26,3% atau sebesar
Rp6.156.910.258 karena adanya pembayaran hutang yang cukup besar ditahun 2010 kepada Angkasa
Pura. Biaya yang masih harus dibayar mengalami penurunan sebesar 18,9% atau Rp13.744.851.368
karena penurunan pos biaya yang dicadangkan seperti bonus di JAE, penurunan cadangan PPN yang
tidak dapat dikreditkan di JAS sebesar 60% atau Rp5.122.887,252 karena telah diterimanya hasil
pemeriksaan pajak yang telah menetapkan jumlah yang sebenarnya menjadi beban JAS. Hutang dividen
Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp16.058.758.281
yaitu hutang dividen yang terjadi di perseroan dan di JAE, hutang dividen di Perseroan sebesar
Rp13.582.509.140 telah dibayar lunas di buku Mei 2011.
Hutang usaha perseroan sebagian besar didenominasi dalam mata uang Rupiah, hal ini disebabkan pula
karena bagian terbesar dari biaya operasi Perseroan dan anak Perusahaan adalah gaji dan tunjangan
dimana biaya ini dibayarkan dalam Rupiah, sehingga pengaruh kurs mata uang asing terhadap liabilitas
usaha adalah sangat kecil.

45

l.

Hutang Usaha
31 Mei
2011
5.824.512.941

31 Desember
2010
4.650.633.516

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2009
2.255.133.106

2.522.837.941
786.917.954
392.459.438
268.289.630
12.328.836.194
16.299.341.157
22.123.854.098

390.365.462
1.320.070.578
236.251.112
910.919.075
730.999.080
332.318.693
8.672.431.904
12.593.355.904
17.243.989.420

4.790.635.526
2.916.054.966
1.231.702.304
221.665.882
485.905.500
274.400.000
331.311.000
113.759.690
10.780.331.704
21.145.766.572
23.400.899.678

Keterangan
Pihak Berealasi
Pihak Ketiga
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Pelangi Tata Persada
PT Tripilar Humanika Sejahtera
PT Satria Piranti Perkasa
PT Garuda Indonesia (Persero)
Dana Pensiun Cardig Group
PT Titanmas surya
Lain-lain (Kurang dari Rp 1 milyar)
Jumlah Pihak Ketiga
Jumlah

Per tanggal 31 Mei 2011
Hutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Mei 2011,adalah sebesar
Rp22.123.854.098.
Per tanggal 31 Desember 2010
Hutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp17.243.989.420.
Per tanggal 31 Desember 2009
Hutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp23.400.899.678.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Hutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 28,3% atau sebesar
Rp4.879.864.678 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang lain-lain (kurang dari Rp1
milyar), hutang kepada PT Angkasa Pura II (Persero) serta hutang pihak berelasi. Rata rata umur
hutang usaha adalah 35 hari dan sebagian besar dalam mata uang Rupiah atau 68% sisanya dalam
mata uang asing terutama berasal dari pengadaan peralatan-peralatan yang harus di import.
Hutang usaha mengalami kenaikan sebesar Rp 4.879.864.678 atau 28% sebagian besar disebabkan
hutang yang berasal dari usaha Perseroan dalam bisnis trading yang baru dimulai di tahun 2011.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Hutang Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 26,3% atau
Rp6.156.910.258. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran hutang yang cukup besar
kepada PT Angkasa Pura II dan hutang kepada PT Angkasa Pura I (Persero). Pembayaran ke
supplier selalu diusahakan tepat waktu dengan maksud untuk mendapatkan harga yang lebih murah
atau potongan tunai, disamping itu Perusahaan dan anak Perusahaan memiliki dana yang memadai.
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m. Biaya yang masih harus dibayar

Keterangan
Operasional
Tunjangan Lain-lain
Konsesi
Penghargaan Purna Bhakti
Cadangan Pajak Masukan Yang Tidak
Dapat Dikreditkan dan Denda
Hutang Bunga
Biaya Profesional
Klaim Diskon Volume
Lain-lain
Jumlah

31 Mei
2011
24.310.482.626
19.509.572.618
8.494.338.533
3.681.043.312

31 Desember
2010
21.285.025.198
21.857.881.437
8.700.551.787
3.159.081.812

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2009
24.497.022.000
25.338.002.889
8.124.533.621
2.347.270.748

3.400.000.000
1.209.408.362
957.003.307
692.824.081
62.254.672.839

3.400.000.000
309.208.595
58.711.748.829

8.522.887.252
483.700.000
1.949.236.640
1.193.947.047
72.456.600.197

Per tanggal 31 Mei 2011
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Mei 2011, adalah
sebesar Rp62.254.672.839.
Per tanggal 31 Desember 2010
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010
adalah sebesar Rp58.711.748.829.
Per tanggal 31 Desember 2009
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2009
adalah sebesar Rp72.456.600.197.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar
6,0% atau sebesar Rp3.542.924.010 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional,
timbulnya biaya hutang bunga kepada Istimewa Kapital BV sebesar Rp1.209.408.362 dan biaya
konsultan terkait akuisisi bisnis katering. Bunga Istimewa kapital BV adalah atas hutang kepada
mereka, sementara biaya konsultan atas akuisisi bisnis katering adalah biaya uji tuntas (due diligent)
yang meliputi konsultan hukum, pajak dan keuangan dengan tujuan bahwa akuisisi dilakukan sudah
menperhatikan semua resiko seperti resiko bisnis, pajak dan keuangan.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 19,0%
atau Rp13.744.851.368. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya cadangan pajak masukan
yang tidak dapat dikreditkan dicadangkan karena telah diterimanya hasil pemeriksaan pajak yang telah
menetapkan jumlah yang sebenarnya menjadi beban JAS, penurunan cadangan tunjangan lain-lain
dikarenakan adanya pengurangan cadangan bonus di JAE terkait penurunan kinerja Perusahaan,
Cadangan atas klaim volume yang diberikan kepada pelanggan JAE terutama kepada PT Mandala Air
(karena dalam kontraknya diatur), Pada tahun 2010 tidak ada dicadangkan, karena sejak tahun tersebut
jumlah pesawat yang di tangani sudah tidak memenuhi target untuk mendapatkan klaim volume .
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n.

Ekuitas

Keterangan
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Selisih kurs modal disetor
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali
Saldo Laba
Jumlah
Kepentingan nonpengendali
Jumlah Ekuitas

31 Mei
2011
192.000.000.000
2.701.493.471

31 Desember
2010
192.000.000.000
2.701.493.471

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2009
192.000.000.000
2.701.493.471

(86.324.611.990)
24.677.880.036
133.054.761.517
98.948.069.995
232.002.831.512

(86.324.611.990)
26.438.724.848
134.815.606.329
112.724.798.783
247.540.405.112

(86.324.611.990)
6.183.168.375
114.560.049.856
108.250.024.531
222.810.074.387

Per tanggal 31 Mei 2011
Jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Mei 2011,adalah sebesar
Rp232.002.831.512.
Per tanggal 31 Desember2010
Jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp247.540.405.112.
Per tanggal 31 Desember2009
Jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp222.810.074.387.
Perbandingan per tanggal 31 Mei 2011 dengan per tanggal 31 Desember 2010
Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 6,3% atau sebesar Rp15.537.573.600. Penurunan
tersebut disebabkan terutama oleh saldo laba yang menurun 6,7% atau sebesar Rp1.760.844.812
akibat adanya pembagian dividen sebesar Rp26.400.000.000 untuk periode lima bulan serta akumulasi
laba di tahun 2011 masih berasal dari kinerja Perseroan selama lima bulan, sementara untuk tahun
2010 merupakan kinerja Perusahaan selama satu tahun, dan pembagian dividen selama tahun 2010
adalah sebesar Rp45.995.200.000.
Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan untuk selalu memberikan nilai tambah kepada pemegang
saham dengan cara membagikan dividen setelah memperhitungkan kebutuhan kas lainnya seperti
kebutuhan investasi dan operasional. Sejak berdiri belum ada tambahan modal atau setoran modal dari
Pemegang saham.
Perbandingan per tanggal 31 Desember 2010 dengan per tanggal 31 Desember 2009
Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 11,1% atau Rp24.730.330.725, peningkatan
tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 327,6% atau sebesar Rp20.255.556.473,
hal ini terjadi karena konsolidasi anak Perusahaan tahun 2010 adalah satu tahun penuh sementara
konsolidasi anak Perusahaan tahun 2009 hanya mencakup periode 4 bulan yaitu sejak akuisisi anak
Perusahaan, transaksi akuisisi JAS dan JAE terjadi ditahun 2009 dan diperlakukan sebagai transaksi
entitas sepengendali sehingga konsolidasinya dilakukan seakan pada saat awal Perseroan bediri, selisih
nilai transaksi restrukturisasi entitas sependali adalah perbedaan antara harga perolehan dibandingkan
dengan nilai buku kedua anak Perusahaan.
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4.

Arus kas

Tabel di bawah ini memberikan informasi mengenai aliran kas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk
periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010 serta untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 dan 2011:
Keterangan
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
operasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara
kas
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
Saldo kas dan setara kas awal periode
Saldo kas dan setara kas akhir periode

31 Mei

31Desember

2011

2010*)

2010

2009

44.020.893.467

40.897.549.471

176.749.672.768

31.052.307.642

(147.116.599.541)

(17.425.726.253)

(43.268.781.034)

(102.776.943.791)

65.199.481.131

(36.255.161.768)

(98.145.055.010)

161.291.749.911

(37.896.224.943)
(1.754.431.765)
124.201.788.655
84.551.131.947

(12.783.338.550)
(163.557.240)
89.567.113.762
76.620.217.972

35.335.836.724
(701.161.831)
89.567.113.762
124.201.788.655

89.567.113.762
89.567.113.762

Catatan: *) Tidak diaudit

Per tanggal 31 Mei 2011, kas dan setara kas tersedia Perseroan dan Anak Perusahaan mencapai
Rp 84.551.131.947, sumber dana utama selama 5 bulan ini didapatkan dari penerimaan kas dari
penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp308.839.689.047 dan penerimaan pinjaman sementara
sebesar Rp128.055.000.000. Perseroan dan Anak Perusahaan menggunakan dana ini terutama untuk
pembayaran kas kepada pemasokdan karyawan sebesar Rp239.317.116.514 dan pemberian pinjaman
kepada pihak berelasisebesar Rp128.055.000.000. Per tanggal 31 Mei 2011, kas dan setara kas tersedia
Perseroan dan Anak Perusahaan mencapai Rp84.551.131.947. Sedangkan per tanggal 31 Desember
2010, kas dan setara kas tersedia Perseroan dan Anak Perusahaan mencapai Rp124.201.788.655 dan
posisi per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp89.567.113.762.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Aliran kas dari kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan terdiri dari penerimaan kas dari
pelanggan, penerimaan bunga, pengembalian pajak, dan penerimaan lain-lain bersih, yang dikurangi
dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran bunga dan biaya bank serta
pajak. Kas bersih yang dihasilkan oleh kegiatan operasional mencapai Rp44.020.893.467 selama
5 bulan sampai dengan 31 Mei 2011, Rp40.897.549.471 selama 5 bulan sampai dengan 31 Mei 2010
dan Rp176.749.672.768 selama 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2010. Sedangkan selama 6 bulan
sampai dengan 31 Desember 2009 kas bersih yang dihasilkan oleh kegiatan operasional mencapai
Rp31.052.307.642.
Penerimaan kas dari pelanggan selama 5 bulan sampai 31 Mei 2011 mencapai Rp308.839.689.047,
selama 5 bulan sampai dengan 31 Mei 2010 mencapai Rp286.152.190.201, selama satu tahun sampai
31 Desember 2010 sebesar Rp763.994.233.309 dan selama 6 bulan sampai 31 Desember 2009
sebesar Rp239.948.429.898, sementara penerimaan bunga bank selama 5 bulan sampai 31 Mei 2011
mencapai Rp997.903.675, selama 5 bulan sampai dengan 31 Mei 2010 mencapai Rp969.720.270,
selama satu tahun sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp2.253.492.236 dan selama 6 bulan sampai
31 Desember 2009 sebesar Rp123.568.510.
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Adapun pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan 5 bulan sampai 31 Mei 2011 mencapai
Rp239.317.116.514, selama 5 bulan sampai dengan 31 Mei 2010 mencapai Rp210.975.193.320,
selama satu tahun sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp521.807.081.035 dan selama 6 bulan
sampai 31 Desember 2009 sebesar Rp181.526.843.897. Pembayaran bunga dan biaya bank selama
5 bulan sampai 31 Mei 2011 mecapai Rp294.359.458, selama 5 bulan sampai dengan 31 Mei 2010
mencapai Rp468.895.269, selama satu tahun sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp926.620.372 dan
selama 6 bulan sampai 31 Desember 2009 sebesar Rp62.686.034. Pembayaran pajak selama 5 bulan
sampai 31 Mei 2011 mencapai Rp28.040.202.939, selama 5 bulan sampai 31 Mei 2010 mencapai
Rp34.780.272.411, selama satu tahun sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp66.764.351.370 dan
selama 6 bulan sampai 31 Desember 2009 Rp27.430.160.835.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Aliran kas dari kegiatan investasi Perseroan dan Anak Perusahaan terdiri dari hasil penjualan
aset tetap, penerimaan dividen, yang dikurangi dengan pembelianaset tetap, uang muka dibayar,
pemberian pinjaman kepada pihak berelasi, dan penyertaan saham. Kas bersih yang digunakan
untuk kegiatan investasi selama 5 bulan sampai 31 Mei 2011 mencapai Rp147.116.599.541, nilai
ini merupakan pembayaran pembelian aset tetap sebesar Rp12.481.489.153, penjualan aset tetap.
sebesar Rp310.000.000, uang muka dibayar sebesar Rp6.051.720.388 dan pemberian pinjaman
pada pihak berelasi sebesar Rp128.055.000.000 serta pemberian pinjaman kepada pihak ketiga
sebesar Rp838.390.000. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi selama 5 bulan sampai
31 Mei 2010 mencapai Rp17.425.726.253, nilai ini merupakan pembayaran pembelian aset tetap sebesar
Rp17.425.726.253. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi selama satu tahun sampai
31 Desember 2010 mencapai Rp43.268.781.034, nilai ini merupakan pembayaran dari pembelianaset
tetap yang mencapai Rp45.183.460.617, serta hasil dari penjualan aset tetapsebesar Rp1.914.679.583.
Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi selama 6 bulan sampai 31 Desember 2009
mencapai Rp102.776.943.791, nilai ini merupakan pembayaran dari pembelianaset tetap yang
mencapai Rp15.469.835.277, serta penyertaan saham yang dilakukan Perseroan selama 6 bulan
sampai 31 Desember 2009 sebesar Rp87.307.108.514.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Aliran kas dari kegiatan pendanaan Perseroan dan Anak Perusahaan terdiri dari penerimaan setoran
modal, uang muka diterima, penerimaan pinjaman sementara, dan pembayaran dividen. Kas bersih yang
diterima dari kegiatan pendanaan selama 5 bulan sampai 31 Mei 2011 mencapai Rp65.199.481.131,
nilai ini merupakan penerimaan uang muka sebesar Rp6.926.020.212, penerimaan pinjaman sementara
sebesar Rp128.055.000.000 dan pembayaran dividen sebesar Rp70.619.929.081, serta penerimaan
setoran modal sebesar Rp838.390.000. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan
selama 5 bulan sampai 31 Mei 2010 mencapai Rp36.255.161.768, nilai ini merupakan pembayaran
dividen kepada pemagang saham. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan selama
1 tahun sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp98.145.055.010 yang berasal dari pembayaran dividen.
Sedangkan kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan selama 6 bulan sampai dengan
31 Desember 2009 sebesar Rp161.291.749.911, nilai ini merupakan penerimaan setoran modal sebesar
Rp194.701.493.471 dan pembayaran dividen sebesar Rp33.409.743.560.
5.

Analisa Pasar

Adanya perkembangan teknologi semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan
dan beraktivitas di bandara dalam konteks memperkecil interaksi pelanggan terhadap staff layanan
pelanggan, dan memperbesar interaksi pelanggan terhadap peralatan. Beberapa bandara dan maskapai
penerbangan telah mengaplikasikan teknologi seperti Automatic Check-In, Automatic Baggage Handling
system, Baggage/Cargo Tracking, Automatic Immigration Process, dan lain-lain.

50

Setiap produk dan layanan baru yang berakibat pada peningkatan trafik dan kegiatan di bandara
adalah peluang. Produk dan layanan ini dapat berupa perubahan regulasi, peningkatan penerbangan,
perbaikan layanan, perubahan teknologi dan lain-lain. Oleh sebab itu Perseroan dan Anak Perusahaan
berupaya untuk selalu menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi dan mengantisipasi perubahan
regulasi di bidang kebandaraan.
Perseroan dan Anak Perusahaan menyadari bahwa cepat atau lambat, kegiatan kebandaraan
di Indonesia akan berubah kearah penggunaan teknologi yang merubah proses bisnis dan operasi
perusahaan seperti Perseroan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Anak
Perusahaan adalah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi informasi dalam jasa kebandaraan
untuk mempertahankan posisi dan memperkuat posisi dalam industri. Beberapa inovasi penerapan
teknologi dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah penggunaan JACS (JAS Airlines Cargo
System) COSYS, yang memiliki fasilitas media tracking cargo via internet. Selain itu Anak Perusahaan
Perseroan juga mempelopori penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk layanan Cargo
Customer Service.
Selain itu Perseroan dan Anak Perusahaan juga senantiasa berusaha untuk mendapatkan kepercayaan
yang tinggi dari para pelanggannya sehingga para pelanggan tersebut selalu menjadi pendukung
Perseroan dan Anak Perusahaan apabila ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pengelola
Bandara yang mungkin berdampak kurang positif terhadap pertumbuhan usaha Perseroan dan Anak
Perusahaan.
Perseroan dan Anak Perusahaan juga senantiasa berinteraksi dengan berbagai lembaga, antara
lain maskapai penerbangan, departemen perhubungan, otoritas, komunitas dan asosiasi, untuk
mendapatkan informasi dini pengembangan lalu lintas udara khususnya dan industry kebandaraan
umumnya. Dengan upaya ini, Perseroan dan Anak Perusahaan dapat menjadi lebih aktif dalam
melakukan penjajakan atas kemungkinan pelanggan baru yang melakukan pengembangan layanan di
Indonesia, dan mengantisipasi perubahan regulasi dalam bidang kebandaraan.
Di sisi lain, adanya undang-undang baru tentang penerbangan yang memungkinkan swasta terlibat
di bisnis Pengelola Bandara, membuka peluang baru bagi Perseroan untuk mengembangkan usaha
secara lebih luas dan mengurangi ketergantungan bisnis Perseroan pada bisnis yang sudah ada.
6.

Belanja Modal (Capital Expenditure)

Belanja modal Perseroan pada saat tahun 2009, 2010 dan hingga 31 Mei 2011 sebagian besar terdiri
dari peralatan operasi dan bangunan. Belanja modal lainnya terdiri dari instalasi dan komunikasi,
peralatan dan perabotan kantor, serta kendaraan bermotor. Tabel di bawah ini memaparkan belanja
modal Perseroan untuk periode 31 Desember 2009, tahun yang berakhir 31 Desember 2010 serta
periode 5 bulan berakhir 31 Mei 2011.
31 Mei
2011

Keterangan
Biaya perolehan
Pemilikan langsung
Bangunan
Peralatan operasi
Kendaraan bermotor
Instalasi dan komunikasi
Peralatan dan perabotan Kantor
Aset dalam penyelesaian
Jumlah

48.391.624.139
217.277.239.563
6.218.008.659
37.660.083.721
31.171.057.043
1.931.776.007
342.649.789.132
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31 Desember
2010

32.773.219.987
213.109.419.606
6.414.458.659
35.780.002.477
29.572.013.164
13.123.213.158
330.772.327.051

2009

31.020.291.000
196.449.812.346
8.059.924.009
25.156.745.000
32.115.641.162
479.065.000
293.281.478.517

31 Mei
2011

Keterangan
Akumulasi penyusutan
Pemilikan langsung
Bangunan
Peralatan operasi
Kendaraan bermotor
Instalasi dan komunikasi
Peralatan dan perabotan Kantor
Jumlah
Nilai Tercatat

19.915.683.535
149.522.552.763
5.715.237.332
21.749.076.412
26.771.400.939
223.673.950.981
118.975.838.151

31 Desember
2010

17.569.402.578
144.427.808.025
5.808.695.157
19.312.764.117
26.084.448.724
213.203.118.601
117.569.208.450

2009

12.613.744.000
131.880.712.269
7.393.255.362
16.368.372.000
28.479.975.311
196.736.058.942
96.545.419.575

Anak Perusahaan JAS sejak tahun 2010 sedang melakukan renovasi total (aset dalam penyelesaian)
atas gudang cargo 521 (cargo impor) dengan perkiraan biaya Rp19 Miliar, pembangunan system
pergudangan/cargo (JACS) untuk semua station dengan perkiraan biaya Rp8 Miliar dan pengadaan
peralatan operasional untuk peremajaan peralatan dan penambahan kapasitas pelayanan terutama
pelayanan maskapai domestik (silver).Sumber dana untuk pembangunan dan pembelian barang modal
di JAS ini adalah dari arus kas internal hasil operasi Perusahaan. Selama ini sumber pendanaan aset
tetap perseroan dan anak perusahaan berasal dari kas internal.
Anak Perusahaan JAS tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pengadaan barang modal karena
sebagian besar pendapatan perusahaan dalam bentuk USD sehingga akan terjadi lindung nilai secara
alamiah.
Tidak ada pengadaan barang modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan anak
perusahaan karena pembelian dilakukan dengan melalui beberapa prosedur seperti proses tender,
demo, survey atau pengamatan langsung ke sumber produksi, serta pengadaan barang juga dapat
dilakukan dengan jaminan langsung dari supplier sehingga dapat dikurangi pembelian peralatan yang
tidak sesuai kebutuhan.
7.

Komitmen dan Pengaturan Off-Balance Sheet

Per tanggal 31 Mei 2011, kecuali yang telah diungkapkan di Prospektus ini dan laporan keuangan
konsolidasi untuk periode sejak tanggal 16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2009,
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 serta untuk periode 5 bulan berakhir 31 Mei 2010 dan
2011, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki perjanjian/komitmen off-balance sheet selain
yang telah dijelaskan dalam laporan keuangan
8.

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Hasil Usaha
Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah Rupiah.
Kurang lebih 90% dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah dalam USD (selebihnya
dalam Rupiah) sementara sebagian besar beban dan kewajibannya adalah dalam mata uang Rupiah.
Sebagai akibatnya, pendapatan dan laba Perseroan dan Anak Perusahaan sangat dipengaruhi oleh
fluktuasi nilai tukar mata uang antara USD dengan Rupiah.
Untuk menjaga risiko fluktuasi nilai tukar mata uang di tahun 2011, Anak PerusahaanPerseroan, yaitu
JAS, telah melakukan langkah-langkah berikut ini:
a.

Memberlakukan kurs tetap kepada pelanggan yang melakukan transaksi kargo internasional
dengan membayar tagihan USD dengan kurs tetap di gudang CGK mulai 16 Januari 2010.

b.

Membuat kontrak forward (serah) jual US$ selama setahun dengan Standard Chartered Bank
dengan delivery bulanan sebesar USD1,3 juta/bulan – USD1,5 juta/bulan.
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Alasan pinjaman sementara Perseroan dalam mata uang USD sebesar USD15.000.000 yang didapatkan
dari Istimewa Kapital B.V adalah untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pinjaman kepada CAM,
kemudian CI menggunakan pinjaman tersebut untuk melunasi hutangnya kepada Linq Asia Capital.
Sebelumnya hutang CI kepada Linq diperoleh dengan menjaminkan saham Anak Perusahaan yaitu JAS
dan JAE, dengan lunasnya pinjaman Linq maka Perseroan kemudian dapat menjaminkan saham Anak
Perusahaan tersebut kepada pihak lain. Besar suku bunga yang didapatkan dari Istimewa Kapital adalah
sebesar 17% per tahun. Kemampuan Perseroan untuk membayar bunga tersebut dan mengembalikan
pokok hutang adalah dari hasil kas operasional usaha Anak Perusahaan melalui dividen. Selain itu
Perseroan juga memberikan pinjaman dalam jumlah yang sama kepada CAM dengan mendapatkan
bunga 18% per tahun, atau 1% nett margin dari pinjaman Istimewa Kapital. Saat ini tidak ada kebijkakan
lindung nilai terhadap hutang tersebut, walaupun kedepan nya Perseroan sedang meninjau kebijakan
untuk melakukan lindung nilai terhadap suku bunga floating. Karena pinjaman ini sifatnya sementara,
maka suku bunga awal pada perjanjian masih dapat berubah.
Selanjutanya pinjaman ini telah dilunasi dengan pinjaman yang didaptkan dari Standard Chartered
Bank pada tanggal 30 Juni 2011
9.

Prospek Usaha

Penjelasan mengenai prospek usaha serta keterkaitannya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan
Perseroan dan Anak Perusahaan dapat dilihat pada Bab IX.
10. Manajemen Risiko
Perseroan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan manajemen risiko dalam usahanya
untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai saat ini. Perseroan menyadari bahwa jalannya
operasional Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada
di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Karena itu risiko harus dikelola
secara terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai bagian dari praktik tata kelola yang baik atas korporasi.
Sebagai bagian dari komitment Perseroan untuk menjalankan manajemen risiko, Perseroan dan Anak
Perusahaan juga telah membentuk unit Internal Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Utama. Pembentukan ini adalah salah satu dari langkah awal yang diambil oleh manajemen
yang mengarah kepada penerapan manajemen resiko yang menyeluruh pada masa yang akan datang.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa contoh dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan
oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah:
-

Perseroan memastikan hubungan yang baik dengan regulator selalu terjaga dengan seringnya
komunikasi yang diadakan oleh kedua belah pihak. Selain itu Perseroan juga memastikan bahwa
semua aturan-aturan yang berlaku dan perubahan nya selalu diawasi dengan seksama.

-

Untuk fluktuasi mata uang asing, seperti telah diuraikan sebelumnya di bab ini, Perseroan dan Anak
Perusahaan melakukan transaksi lindung nilai yang tujuan nya adalah mempertahankan tingkat
pendapatan bersih Anak Perusahaan dalam kondisi pelemahan nilai tukar US dollar terhadap
Rupiah.

-

Perseroan juga memastikan kegiatan operasionalnya dapat terus berjalan dengan baik dengan
adanya disaster recovery plan untuk sistem informasi Anak Perusahaan Perseroan

Perseroan berencana untuk memperkenalkan dan menerapkan manajemen risiko di Anak Perusahaan
dan unit-unit usahanya melalui training andworkshop sebagai pembekalan pengetahuan dan ketrampilan
bagi para manager dalam memfasilitasi pelaksanaan proses manajemen risiko di unitnya masingmasing.
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VI. RISIKO USAHA
Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk
mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat di dalam Prospektus ini termasuk penjelasan
tentang risiko-risiko di bawah ini sebelum membuat keputusan investasi. Kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terkena dampak negatif secara material akibat
risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham Perseroan juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan
oleh risiko-risiko ini sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi.
Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak
paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan.
A. RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN
1.

Perseroan sebagai perusahaan induk, bergantung pada kinerja Anak Perusahaan yang
dimilikinya.

Perseroan sebagai perusahaan induk, menjalankan kegiatan usahanya melalui Anak Perusahaan yang
dimilikinya. Hal tersebut menyebabkan Perseroan memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap
kinerja masing-masing Anak Perusahaan serta dipengaruhi oleh risiko-risko yang dihadapi oleh Anak
Perusahaan. Kinerja dan risiko-risiko yang dihadapi oleh Anak Perusahaan akan berdampak secara
langsung terhadap kinerja Perseroan. Saat ini, sebagian besar kontribusi pendapatan Perseroan berasal
dari salah satu Anak Perusahaan Perseroan yaitu JAS. Apabila kinerja JAS mengalami penurunan yang
cukup besar, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara signifikan.
2.

Perseroan bergantung pada pergerakan kurs valuta asing.

Sebagian dari pendapatan Perseroan yang bersumber dari Anak Perusahaanya adalah dalam mata
uang USD, sehingga fluktuasi nilai tukar tersebut dapat berakibat baik maupun buruk pada hasil
operasional Perusahaan.
3.

Perseroan kemungkinan tidak dapat menjaga kecakupan asuransi yang memadai untuk
risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Operasional Perseroan dipengaruhi oleh berbagai jenis risiko dimana perlindungan asuransi penuh
tidak tersedia karena alasan komersial atau alasan apapun. Selain itu, frekuensi dan seberapa parah
kejadian lainnya seperti kecelakaan dan bencana lainnya, gangguan usaha atau kerusakan pada
properti Perseroan, tempat usaha dan peralatan yang disebabkan oleh bencana alam, kesalahan
manusia, atau perusakan dan polusi, serta risiko hukum yang berhubungan jasa pelayanan kargo yang
disediakan Anak Perusahaan Perseroan, termasuk kehilangan/kerusakan properti, dapat berdampak
pada kerugian atau munculnya hutang Perseroan yang melebihi nilai yang diasuransikan atau juga
merusak nama baik/reputasi Perseroan.
Polis asuransi Perseroan juga dipengaruhi oleh exclusion (risiko yang tidak dijamin) dan deductible
(biaya sendiri). Klaim yang dibuat Perseroan terhadap polis asuransinya atau frekuensi terjadinya suatu
kejadian atau kejadian yang mengakibatkan jumlah klaim yang banyak juga dapat mempengaruhi
ketersediaan dari asuransi dan dapat meningkatkan jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan
Perseroan untuk perlindungan asuransinya. Tidak ada kepastian bahwa perlindungan asuransi akan
cukup untuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari seluruh kejadian itu. Apabila kerugian aktual
Perseroan melebihi nilai yang diasuransikan, Perseroan kemungkinan akan menanggung kerugian yang
besar dan/atau dikenakan keputusan judisial atau hukum dan dapat berdampak buruk terhadap usaha
dan prospek. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan mampu untuk memperpanjang perlindungan
asuransi yang ada karena alasan komersial atau apapun.
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Selain risiko-risiko diatas, terdapat faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kinerja Anak Perusahaan
Perseroan namun juga berpengaruh kepada Perseroan dapat dilihat pada bagian selanjutnya di bawah
ini.
B. RISIKO YANG DIHADAPI OLEH ANAK PERUSAHAAN
1.

Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada lisensi yang diberikan oleh otoritas terkait di
Indonesia

Industri jasa penunjang bandara adalah industri yang diatur secara ketat Anak Perusahaan Perseroan
tidak memiliki kendali terhadap peraturan yang diberlakukan pada Perseroan. Jika terdapat perubahan
dalam peraturan ini atau pengeluaran peraturan baru di industri ini, maka hal tersebut dapat berdampak
buruk terhadap operasi usaha dan kinerja keuangan Anak Perusahaan Perseroan. Selain itu, Perseroan
melalui anak perusahaanya mengoperasikan jasa layanan ground handling,cargo handling, dan line
maintenance di bawah lisensi dan konsesi yang diberikan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia,
diantaranya Direktorat Jenderal Hubungan Udara (“Dirjen Hubud”), Dewan Otoritas Bandara dan
Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Lisensi ini umumnya diberikan untuk periode yang tetap dan
harus diperpanjang setelah masa berakhirnya. Anak Perusahaan Perseroan juga subyek dari inspeksi
periodik oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa Anak Perusahaan Perseroan mematuhi
syarat dan ketentuan dari lisensi tersebut. Adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat
mengakibatkan penalti, pencabutan, suspensi atau tidak diperpanjangnya dari lisensi yang dibutuhkan
untuk kegiatan operasional Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa Anak Perusahaan Perseroan dapat
mempertahankan atau memperpanjang lisensi dan konsesi yang habis masa berlakunya dan/ atau
mendapatkan konsesi dengan kondisi yang sama dengan yang telah dimiliki oleh Perseroan. Jika Anak
Perusahaan Perseroan kehilangan atau tidak mampu memperpanjang salah satu lisensinya yang
ada, maka Perseroan dan Anak Perusahaan mungkin tidak mampu untuk memberikan beberapa atau
seluruh jasa layanan ground handling, cargo handling, dan line maintenance kepada pelanggannya
yang dapat berdampak buruk pada kelangsungan usahanya.
Industri katering juga membutuhkan beberapa izin dari Departemen Kesehatan dan Departemen
Perjalanan dan Pariwisata. Selain itu, banyak pelanggan yang mengharuskan penyedia katering
untuk memiliki sertifikasi tertentu, misalnya, HACCP, ISO, dan Halal. Di masa depan, Anak Perusahaan
Perseroan dapat memperluas bisnisnya ke dalam katering penerbangan, yang akan dikenakan risiko
yang sama dengan ground dan cargo handling.
2.

Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada industri maskapai penerbangan yang sifatnya
bergejolak dan dapat mengalami masalah keuangan dan operasional.

Anak Perusahaan Perseroanmemperolehpendapatan dari maskapai penerbangan. Industri maskapai
penerbangan sangatlah bergejolak dan bergantung pada kegiatan perekonomian secara umum.
Industri penerbangan merupakan salah satu industri yang sangat kompetitif membuat banyak maskapai
penerbangan harus membuat kontrak usaha atau bergabung dengan maskapai penerbangan lainnya.
Sementara banyak kontrak yang dibuat Anak Perusahaan Perseroan dengan pelanggannya berjangka
waktu 2 (dua) tahun atau lebih. Adanya kelesuan industri maskapai penerbangan dapat mempengaruhi
kemampuan pelanggan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak dan atau memperpanjang
kontrak.
3.

Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada pergerakan kurs valuta asing.

Anak Perusahaan Perseroan memiliki porsi pendapatan dalam mata uang USD yang cuku besar,
sementara hampir seluruh biaya yang dikeluarkan Anak Perusahaan Perseroan adalah dalam mata
uang Rupiah sehingga fluktuasi nilai tukar tersebut dapat berakibat baik maupun buruk pada hasil
operasional Perusahaan. Anak Perusahaan Perseroan telah membuat kontrak penjualan berjangka
USD untuk melindungi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang.
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4.

Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada sejumlah pelanggan, bandara, dan tambang
untuk porsi pendapatan yang signifikan dan menghadapi risiko kredit dari pelanggan.

Sebagian besar dari pelanggan Anak Perusahaan Perseroan adalah maskapai penerbangan dan badan
usaha lain yang berhubungan dengan industri maskapai penerbangan dan bergantung pada sejumlah
pelanggan maskapainya untuk porsi usaha dan pendapatan yang besar. Perseroan memperkirakan
akan terus bergantung pada jumlah pelanggan yang terbatas untuk porsi pendapatannya yang signifikan.
Kontrak JAS dengan pelanggannya memiliki jangka waktu diantara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, dan
pada umumnya terdapat klausul pengakhiran yang memungkinkan para pihak untuk mengakhiri kontrak
dengan notifikasi 60 sampai dengan 90 hari sebelumnya. Kontrak dapat dinegosiasikan pada saat
kontrak akan diperbarui. Tidak ada kepastian bahwa pelanggan JAS tidak akan mengakhiri kontrak atau
memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka sama sekali atau dengan syarat dan kondisi
yang menguntungkan untuk Perseroan. Anak perusahaan Perseroan, JAS menghadapi risiko kredit
dari pelanggan. Selain itu, tidak ada kepastian bahwa pelanggan Perseroan dan Anak Perusahaan
yang signifikan akan terus dapat melakukan pembayaran kepada Perseroan dan Anak Perusahaan,
dimana kegagalan pembayaran teresebut akan berdampak buruk bagi usaha, kondisi keuangan dan
hasil operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.
Akibat dari ketergantungannya pada pelanggan tertentu, pertumbuhan pendapatannya dipengaruhi
sebagian oleh jumlah penerbangan yang dioperasikan oleh pelanggan besar ini, jumlah penumpang
yang dilayani klien dari 11 bandara di Indonesia tempat beroperasi Anak Perusahaan Perseroan,
jumlah kargo yang diangkut klien melalui bandara tempat Anak Perusahaan Perseroan beroperasi, dan
ukuran pesawat yang digunakan klien untuk penerbangannya. Jika pelanggan tersebut mengurangi
jumlah penerbangannya keluar dan menuju bandara tempat Anak Perusahaan Perseroan beroperasi
atau jika terdapat pengurangan yang signifikan terhadap jumlah penumpang yang menggunakan jasa
kliennya, atau jumlah kargo yang diangkut oleh kliennya melalui bandara tempat Anak Perusahaan
Perseroan beroperasi, atau ukuran dari pesawat yang digunakan kliennya, maka hal tersebut akan
memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap hasil operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.
Tidak ada kepastian bahwa pelanggan besar Anak Perusahaan Perseroan tidak akan mengurangi
atau menghentikan aktivitas usahanya di bandara tempat kegiatan operasionalnya, baik atas alasan
keuangan (termasuk kebangkrutan) atau alasan politis, alasan strategi atau persaingan atau alasan
lainnya, dan juga atas keinginannya sendiri atau karena keadaan yang diluar kendali Perseroan dan
Anak Perusahaan. Selain itu, tidak ada kepastian bahwa pendapatan usaha yang dihasilkan dari para
pelanggan tersebut, baik secara individual atau secara keseluruhan, akan mencapai atau melampaui
tingkat sebelumnya di periode mendatang.
Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Anak Perusahaanya dapat mempertahankan pendapatannya
dari Bandara Utama atau persaingan atau faktor lainnya tidak akan berpengaruh buruk pada kegiatan
operasionalnya di sana.
5.

Pertumbuhan Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada pertumbuhan lalu lintas
penumpang dan kargo udara di bandara tempatnya beroperasi.

Kemampuan Anak Perusahaan Perseroan dalam memperluas usahanya bergantung terutama pada
pertumbuhan lalu lintas penumpang dan kargo udara di bandara-bandara internasional ke dan dari
Indonesia, dan yang di dalam Indonesia.
Volume penumpang dan kargo udara di bandara tempat Anak Perusahaan Perseroan beroperasi
dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk keadaan usaha secara umum, ekonomi, kondisi kesehatan
dan politik di Indonesia, wilayah Asia Tenggara dan dunia, keinginan masyarakat untuk menggunakan
jasa angkutan udara, musim liburan/wisata di Indonesia, permintaan akan perjalanan ke dan dari
Indonesia, ketersediaan dan keterjangkauan penerbangan dan kapasitas bandara tempat di mana Anak
Perusahaan Perseroan beroperasi dan infrastruktur yang berhubungan dengan bandara. Perseroan
dan Anak Perusahaan tidak mampu mengendalikan faktor-faktor ini. Tidak ada kepastian bahwa pasar
perjalanan penumpang atau kargo udara di Indonesia akan bertumbuh atau tidak menurun di masa
yang akan datang. Jika terjadi penurunan atau kegagalan pasar untuk berkembang maka hal itu akan
berdampak buruk terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Anak Perusahaan.
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6.

Anak Perusahaan Perseroan mempunyai risiko terhadap kesehatan dan keamanan dalam
operasinya

Anak Perusahaan Perseroan beroperasi di tempat klien di sejumlah tempat yang berbeda. Jika Anak
Perusahaanya Perseroan dikenakan biaya ganti rugi yang signifikan sebagai konsekuensi dari gangguan
operasional klien atau jika ada yang tercedera oleh karena kesehatan dan keamanan yang berkaitan
dengan operasi, besarinya biaya tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan dan kinerja keuangan
Anak Perusahaan dan Perseroan, serta memperburuk reputasi Perseroan dan Anak Perusahaan.
7.

Bisnis kargo Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan
fasilitas gudang

Bisnis kargo Anak Perusahaan Perseroan dapat dipengaruhi secara tidak menguntungkan oleh
ketersedian atau biaya fasilitas gudang. Ketersediaan dan biaya pergudangan sangat penting bagi
kegiatan operasionalnya. Terdapat tempat yang terbatas di bandara dimana Anak Perusahaan Perseroan
beroperasi, untuk tambahan fasilitas gudang. Ketidakmampuannya untuk menyewa, mendapatkan
atau mengakses fasilitas gudang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan operasionalnya. Selain
itu, karena bandara tua yang telah menjadi modern atau adanya pembangunan bandara baru, dapat
mendorong peningkatan biaya pada penggunaan fasilitas dan infrastruktur bandara dan juga dapat
menyebabkan peningkatan pada biaya yang terkait. Kemampuan Anak Perusahaan Perseroan untuk
membebankan peningkatan biaya pada pelanggannya terbatas pada beberapa faktor seperti kondisi
perekonomian dan persaingan. Peningkatan seperti itu dapat berdampak buruk terhadap usaha,
kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan.
8.

Pendapatan usaha Anak Perusahaan Perseroan dipengaruhi oleh dwelling time kargo yang
berada di gudang Perseroan

Perseroan melalui anak perusahaanya menghasilkan pendapatan tertentu ditentukan oleh lamanya
dwelling time kargo di gudang-gudang Perseroan, semakin lama dwelling time, yaitu waktu dimana
kargo tetap berada pada gudang Anak Perusahaan Perseroan karena prosesperizinan (clearance) dari
pihak Bea Cukai, semakin besar pendapatan yang diterima Anak Perusahaan Perseroan. Dwelling time
dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar kendali Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan dan pelanggan
kargo Perseroan, seperti waktu yang dibutuhkan bea cukai untuk memproses barang import. Apabila
perubahan dari faktor-faktor tersebut menyebabkan penurunan rata-rata lamanya dwelling time kargo
di gudang-gudang Anak Perusahaan Perseroan, pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan dapat
mengalami penurunan.
9.

Keterbatasan kapasitas bandara tempat Anak Perusahaan Perseroan beroperasi dapat
membatasi pendapatan di masa depan.

Ekspansi bisnis Perseroan dan Anak Perusahaan terbatasi dengan kapasitas yang didesain dan dapat
dilayani oleh bandara di Indonesia. Pertumbuhan lalu lintas penumpang di beberapa bandara tertentu
di mana Anak Perusahaan Perseroan beroperasi, terus meningkat dan tidak ada kepastian bahwa
kapasitas dari bandara-bandara tersebut akan meningkat atau bahwa bandara baru atau tambahan
akan dibangun.
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10. Gangguan pada fasilitas dapat berdampak buruk terhadap operasional Anak Perusahaan
Perseroan.
Gangguan pada fasilitas milik Anak Perusahaan Perseroan yaitu gudang dan dapur, seperti kekurangan
dan pemadaman listrik, kebakaran, bencana alam, atau kecelakan industrial, atau kerusakan peralatan
teknis atau overloading dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Anak Perusahaan
Perseroan. Pada bisnis jasa pergudangan dapat menimbulkan keterlambatan dan/atau hilangnya
beberapa peralatan pergudangan, fasilitas penyimpanan khusus dan fasilitas pergudangan lainnya,
sedangkan pada bisnis jasa catering dapat menyebabkan keterlambatan pengadaan makanan. Tidak
ada kepastian bahwa gangguan seperti yang dijelaskan di atas tidak akan terjadi di masa yang akan
datang, atau bahwa kejadian itu tidak akan berdampak buruk terhadap kondisi keuangan dan hasil
operasional. Sementara Anak Perusahaan Perseroan memiliki polis asuransi menyangkut kerugian
tertentu seperti kerugian yang diakibatkan dari kebakaran dan gangguan usaha, tidak ada kepastian
bahwa cakupan asuransi tersebut akan cukup untuk untuk menjamin semua potensi kerugian yang
timbul.
11. Reputasi Anak Perusahaan Perseroan dapat terkena dampak dari penundaan pesawat yang
disebabkan oleh Perseroan atau oleh faktor eksternal yang diluar kendali Perseroan.
Anak Perusahaan Perseoran diharuskan untuk mempertahankan standar kualitasnya berdasarkan
kontrak yang dibuatnya dengan pelanggan, apabila tidak dapat melakukan hal tersebut, dapat memiliki
dampak buruk bagi reputasi Anak Perusahaan Perseroan dan Perseroan.
Selain itu, penundaan penerbangan, yang berada di luar kendali Anak Perusahaan Perseroan dapat
menempatkan karyawan Anak Perusahaan Perseroan di bawah tekanan dalam mencapai standar
pelayanan yang diharuskan atau berdampak pada kekurangan pegawai di berbagai waktu. Jadwal
pergantian karyawan didasarkan pada jadwal waktu yang diberikan oleh pelanggan beberapa
minggu sebelum penerbangan yang terlah dijadwalkan. Meskipun jadwal pergantian staf telah
mempertimbangkan potensi penundaan keberangkatan, pembatalan, dan gangguan lainnya,
peningkatan penundaan dan pembatalan penerbangan dapat menyebabkan kelebihan staf pada waktu
tertentu di suatu hari dan potensi untuk kekurangan staf di waktu lainnya. Penundaan dan pembatalan
penerbangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, banyak diantaranya diluar kendali Anak Perusahaan
Perseroan atau pelanggan maskapainya yang diantaranya kondisi cuaca yang buruk, faktor keamanan
dan keselamatan, persyaratan lain yang berhubungan dengan pengendalian lalu lintas undara dan
pemeliharaan yang tak dijadwalkan. Jika Anak Perusahaan Perseroan menghadapi kekurangan staf
di bandara, Anak Perusahaan Perseroan mungkin tidak dapat memberikan tingkat layanan kepada
penumpang dari pelanggannya sehingga dapat berdampak buruk terhadap reputasi, operasional bisnis,
dan hasil keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan.
12. Anak Perusahaan memiliki risiko dari industri katering diantaranya apabila terjadi putus
kontrak
Industri katering Perseroan merupakan industri yang sangat kompetitif. Dalam industri ini, Perseroan
memiliki risiko putusnya kontrak dengan pelanggan yang ada, yang dapat berdampak negatif terhadap
hasil usaha Perseroan. Penyebab putus kontrak ini antara lain disebabkan oleh: 1) Keracunan;
2) Intervensi dari pemerintah yaitu berupa pemberhentian konsesi pertambangan di tempat dimana
pelanggan Anak Perusahaan Perseroan beroperasi; 3) Kompetisi; atau 4) Gangguan operasional
lainnya, contohnya pemogokan karyawan.
14. Anak Perusahaan Perseroan bergantung pada pelanggan dari industri pertambangan yang
dipengaruhi oleh harga komoditas dan kontrak konsesi dengan pemerintah serta risiko
operasional dari operator industri pertambangan tersebut.
Bisnis remote catering yang dimiliki oleh Perseroan melalui Anak Perusahaannya banyak dipengaruhi
oleh jumlah pekerja di lokasi pertambangan dan pergerakan harga komoditas di pasar internasional.
Tidak tertutup kemungkinan jumlah pekerja diindustri pertambangan dapat berkurang secara drastis jika
harga komoditas di pasar iinternasional merosot secara tajam.
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Anak Perusahaan Perseroan memiliki kontrak dengan operator/pemilik konsesi pertambangan. Tidak
ada jaminan bahwa konsesi dari operator tersebut akan diperpanjang atau tidak berubah kondisinya dari
pemerintah. Apabila operator atau pemilik konsesi pertambangan berhenti beroperasi atau mengurangi
produksi karena faktor faktor yang timbul di lapangan seperti kerusuhan, bencana alam atau sebab
apapun, maka hal ini akan berdampak kepada pendapatan Anak Perusahaan dan Perseroan.
Sebagian besar biaya yang dikeluarkan untuk bisnis katering Anak Perusahaan Perseroan adalah
biaya bahan baku. Profitabilitas akan ditentukan oleh bagaimana Anak Perusahaan Perseroan mampu
mengendalikan biaya tersebut dan menawarkan harga yang kompetitif kepada para konsumen.
Kenaikan signifikan pada harga bahan baku yang tidak dapat dikendalikan dan ditangani oleh Perseroan
melalui cost-reduction, akan memberikan pengaruh negatif pada kinerja keuangan Perseroan dan Anak
Perusahaan.
15. Anak Perusahaan Perseroan mempunyai risiko atas kesehatan dan kebersihan makanan
pada bisnis kateringnya.
Setiap hari Anak Perusahaan Perseroan melayani berbagai pelanggan industrial catering di
Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Anak Perusahaan Perseroan untuk menetapkan standar
tertinggi kebersihan dan kesehatan makanan dalam pengangkutan dan pengolahan makanan dari
produsen sampai dengan konsumen. Risiko bahan baku yang rusak, memburuk atau produk menjadi
terkontaminasi dalam perjalanan oleh karena kesalahan manusia atau kerusakan peralatan tidak bisa
diabaikan. Konsekuensi standar yang kurang memadai bisa menyebabkan kerugian keuangan, reputasi
dan sanksi dari Departemen Kesehatan atau departemen lainnya yang bersangkutan.
16. Anak Perusahaan Perseroan kemungkinan tidak dapat menjaga kecakupan asuransi yang
memadai apabila terdapat klaim yang lebih besar daripada nilai pertanggungan yang telah
didapatkan untuk risiko yang terkait dengan kegiatan usahanya.
Sama halnya dengan risiko sejenis yang dimiliki oleh Perseroan dan telah dijelaskan pada bagian Risiko
yang dihadapi oleh Perseroan. Anak Perusahaan Perseroan juga memiliki risiko dan pengaruh yang
sama terhadap kinerja keuangan dan operasional Anak Perusahaan Perseroan.
17. Gangguan pada fungsi sistem informasi dapat berdampak buruk pada kegiatan operasional,
menambah biaya dan/atau mengurangi pendapatan Anak Perusahaan Perseroan.
Penggunaan sistem informasi yang baik sangat penting bagi kelangsungan operasional dari usaha
Anak Perusahaan Perseroan.
Sistem informasi sangat rentan terhadap bencana alam, pemadaman listrik, masalah telekomunikasi
dan masalah lainnya. Jika sistem informasi yang penting bermasalah atau tidak dapat diakses, maka
kemampuan Anak Perusahaan Perseroan untuk menjalankan usaha, mengidentifikasi peluang usaha,
menagih piutang dan membayar hutang dan beban biaya dapat terpengaruh. Kendali sistem informasi
didesain untuk melindunginya dari diantaranya perubahan program atau akses data yang ada di sistem
informasi oleh pihak yang tidak berwenang.
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Sistem tersebut rentan terhadap sejumlah masalah seperti tidak berfungsinya perangkat lunak atau
perangkat keras, hacking yang bersifat merusak (malicious hacking) dan infeksi virus komputer. Jika
sistem informasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka Perseroan dan Anak Perusahaan akan
menghadapai risiko yang lebih besar terhadap kesalahan yang tidak di ekspektasi dan data keuangan
yang tidak reliabel. Salah satu konsekuensi tersebut, baik secara individu maupun keseluruhan,
dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan
prospek Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan ke depan. Selain itu, sistem Enterprise Resources
Planning yaitu Adempiere, yaitu ERP sistem yang akan diterapkan oleh perusahaan. Sistem tersebut
akan mencatat semua transaksi perusahaan yang terintegrasi dengan laporan periodik bulanan.
Apabila terjadi risiko gangguan pada fungsi sitem informasi tersebut, maka perusahaan akan mencatat
transaksi secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini akan diantisipasi dengan
menciptakan suatu prosedur tanggap darurat manual untuk mengantisipasi apabila ada gangguan pada
sistem tersebut. Saai ini sistem tersebut masih dalam proses implementasi dan tidak ada kepastian
bahwa sistem ini akan berhasil diimplementasikan, atau jika sekalipun diimplementasikan, sistem ini
akan memberikan jasa yang diharapkan Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Beberapa aspek usaha Anak Perusahaan Perseroan membutuhkan karyawan terampil
sehingga gangguan pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil tersebut dapat berdampak
buruk pada hasil operasional dan kondisi keuangan.
Usaha Perseroan bersifat padat karya dan membutuhkan personel yang terlatih untuk jasa layanan
groundhandling, cargo handling, line maintenance, dan catering. Anak Perusahaan Perseroan mungkin
harus menaikan upah dan tunjangan untuk menarik dan mempertahankan personel terlatihnya atau
mengurangi risiko pergantian pegawai. Jika Anak Perusahaan Perseroan tidak mampu mempekerjakan
tambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak untuk mempertahankan pegawainya yang
ada yang mememenuhi kualifikasi untuk menjalankan peran tersebut, maka hal itu akan berdampak
buruk pada hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan.
Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko yang mungkin dihadapi oleh
Perseroan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
Tidak terdapat kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini
terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen
dari Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
tanggal 29 September 2011 atas Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan
untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
yang laporan keuangannya tercantum dalam Prospektus.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK
PERUSAHAAN
A. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 16 Juli
2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009
tanggal 21 Juli 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0044714.AH.01.09.Tahun
2009 tanggal 21 Juli 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP
No. 09.04.1.63.28935, tanggal 18 Agustus 2009.
Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan No.35 tanggal 26 Juli 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan anatra lain
menyesuaikan dengan Peraturan bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta tersebut telah
memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-3926.A11.01.02.Tahun 2011 tanggal 3 Agustus
2011.
Perseroan telah mengubah statusnya dari semula perusahaan non fasilitas menjadi perusahaan fasilitas
Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 1 Agustus 2011 dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan status dari perusahaan non fasilitas
menjadi perusahaan fasilitas penanaman modal dalam negeri tersebut berdasarkan persetujuan dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) melalui Keputusan Badan Penanaman Modal dan
Promosi Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta No. 18/31/IP/I/PMDN/2011 tanggal 19 September
2011.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 26 Juli 2011, dibuat oleh Fathiah Helmi , S.H., Notaris di
Jakarta, yaitu berusaha dalam bidang:
a. perdagangan;
b. keagenan;
c. Perwakilan;
d. jasa;
e. angkutan;
f. industri;
melakukan hal-hal yang dijelaskan pada IATA Standard Ground Handling Agreement 2008 termasuk,
namun tidak terbatas pada, ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan,
keamanan dan pemeliharaan pesawat terbang dan, sebagai tambahan, pemeliharaan dasar dan berat
dan untuk tujuan memgang seluruh sahamnya pada anak-anak perusahaannya dan berinvestasi pada
industri yang berhubungan di masa depan.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha utama:
(a). Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum hasil industri;
(b). Menjalankan usaha penyedia makanan baik untuk penerbangan maupun umum;
(c). Menjalankan usaha pengolah bahan makanan;
(d). Menjalankan usaha menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, supplier
dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam
maupun dari luar negeri;
(e). Berusaha dalam bidang perwakilan (representative) dari berbagai Perseroan lain, baik dari
dalam maupun dari luar negeri, kecuali perwakilan biro perjalanan;
(f). Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidangbidang perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan, kecuali pelayanan/ jasa dalam
bidang hukum dan pajak;
(g). Berusaha dalam bidang jasa konsultasi bidang industri peti kemas dan pengepakan;
(h). Berusaha dalam bidang angkutan umum di darat, pengepakan dan ekspedisi;
(i). Berusaha dalam bidang industri peti kemas dan pengepakan barang; dan
(j). Berusaha dalam semua kegiatan dan investasi yang berhubungan di masa yang akan datang.
ii. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
(a). Perdagangan untuk alat pemindai (XRAY); dan
(b). Supplier barang umum dan komersial.
Keterkaitan kegiatan usaha dengan Anak Perusahaan.
Kegiatan usaha Perseroan yang terkait dengan kegiatan usaha anak perusahaan adalah melakukan
shared services dengan anak perusahaan, yaitu melakukan sentralisasi kegiatan penunjang operasional
anak perusahaan dibidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kesekretariatan. Sehingga
diharapkan akan terjadi sinergi dan efisiensi dari bisnis proses yang disentralkan, bisnis proses juga
akan lebih mudah ditinjau secara terus menerus untuk peningkatan kualitas yang didukung oleh sumber
daya manusia yang memadai.
B. Kronologis Perubahan Anggaran Dasar
Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Anggaran Dasar Perseroan dan
pengubahannya, adalah sebagai berikut:
a.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny
Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 dan didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0044714.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 serta didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang UUWDP dengan TDP
No. 09.04.1.63.28935, tanggal 18 Agustus 2009.

b.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 36, tanggal 20 Agustus 2009,
dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan
dengan persetujuan perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan
perjanjian tertulis yang dibuat antara Perseroan dengan PT Menara Nusantara. Akta tersebut telah
memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-43455.AH.01.02.Tahun
2009 tanggal 03 September 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058255.
AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 3 September 2009.

c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 35, tanggal 30 Juni
2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan yang memuat
perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain menyesuaikan dengan Peraturan
Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-179/
BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta mana telah memperoleh
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pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39264.AH.01.02.Tahun
2011 tanggal 3 Agustus 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0064394.
AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Agustus 2011. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39264.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal
3 Agustus 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0064394.AH.01.09.
Tahun 2011 tanggal 3 Agustus 2011.
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Tahun 2009
a.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan
Terbatas No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di
Jakarta, yaitu sebagai berikut:
Modal Dasar

: Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas
500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan

: Rp192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)
terbagi atas 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu) saham; dan

Modal Disetor

: Rp192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)
atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang/kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,(satu juta Rupiah) Setiap Saham
Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CI
PT Cardig Express Nusantara
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
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500.000

Jumlah Nominal
(Rp)
500.000.000.000,00

191.999
1
192.000
308.000

191.999.000.000,00
1.000.000,00
192.000.000.000,00
308.000.000.000,00

Persentase
(%)

51,00
49,00
100,00

b.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 19 Agustus 2009, yang isinya sehubungan dengan
penjualan 1 (satu) saham dalam Perseroan milik PT Cardig Express Nusantara kepada PT Cardig
International dan penjualan 94.080 (sembilan puluh empat ribu delapan puluh) saham milik CI
kepada MN. Bahwa jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang
saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan No. 36 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih,
S.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,(satu juta Rupiah) Setiap Saham
Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CI
MN
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

500.000

Jumlah Nominal
(Rp)
500.000.000.000

97.920
94.080
192.000
308.000

97.920.000.000
94.080.000.000,00
192.000.000.000,00
308.000.000.000,00

Persentase
(%)

51,00
49,00
100,00

Tahun 2011
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 35, tanggal
26 Juli 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta disetujui antara lain peningkatan
modal dasar Perseroan dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp750.000.000.000,(tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp1.000.000
(satu juta) setiap saham menjadi Rp100,- setiap saham. Selanjutnya struktur permodalan Perseroan
adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah)
Setiap Saham
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- CI
- MN
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham
7.500.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)
750.000.000.000

979.200.000
940.800.000
1.920.000.000
5.580.000.000

97.920.000.000
94.080.000.000
192.000.000.000
558.000.000.000

Persentase
(%)

51,00
49,00
100,00

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur permodalan Perseroan setelah
tanggal 31 Mei 2011.
D. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum
1.

CI

Riwayat Singkat
CI adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur yang didirikan dan menjalankan
kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik
Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
No. 25, tanggal 30 Desember 2003, dibuat di hadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M.,
Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak
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Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02872 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Pebruari 2004 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP No. 090417420071,
dengan Nomor agenda 264/BH.09.04/II/04 tanggal 19 Pebruari 2004 serta telah diumumkan dalam
Berita Negara No. 23 tanggal 19 Maret 2004, Tambahan No. 2769.
CI semula didirikan dalam rangka Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan telah memperoleh
surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 215/I/PMA/2003, tanggal 22 April 2003 tentang Persetujuan
Penanaman Modal Asing. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum
Pemegang Saham Perubahan Anggaran CI No. 7, tanggal 8 April 2005, dibuat di hadapan H. Yunardi, S.H.,
Notaris di Jakarta, CI mengubah status dari perusahaan dengan fasilitas penanaman modal asing menjadi
perusahaan dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan telah memperoleh persetujuan dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal No. 04/V/PMA/2005 tanggal 15 Maret 2005.
Sejak pendirian, Anggaran Dasar CI telah beberapa kali mengalami pengubahan. Pengubahan terakhir
Anggaran Dasar CI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham CI No. 22 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris
di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan dengan penyesuaian Anggaran Dasar CI dengan UUPT.
Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-84314.
AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0107547.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CI saat ini berupa menyewakan gedung dan memberikan jasa
konsultasi manajemen.
Berdasarkan Anggaran Dasar CI, kegiatan usaha CI adalah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.

b.

c.

Memberikan konsultasi dan saran dalam hal :
pembuatan struktur organisasi dan spesifikasi jabata, perencanaan sumber daya manusia dan
pengembangan manajemen;
penerimaan dan penempatan karyawan; dan
pelatihan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pemasaran dan
keuangan.
Melakukan kegiatan jasa manajemen pengamanan dan penyelamatan (jasa keamanan) dengan
daerah operasi diseluruh Bandar Udara Indonesia, sesuai dengan surat Izin POLRI No. SI/1219/
IV/2004, No. Pol. SI/1220/IV/2004 dan No. Pol. SI/1221/IV/2004 tanggal 19 April 2004, meliputi :
jasa penyediaan tenaga pengamanan;
jasa penerapan peralatan keamanan; dan
jasa konsultasi keamanan.
Melakukan pembangunan dan pengelolaan gedung perkantoran, meliputi :
Gedung perkantoran; dan
Sarana perparkiran.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CI No. 39 tanggal 5 Mei 2010, dibuat dihadapan
Sugito Tedjamulja, S.H, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalama database
Sisminbakum Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan
Pemberitauan Perubahan Data Perseroan CI No. AHU-AH.01.10-22573 tanggal 31 Agustus 2010, maka
struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam CI adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Koperasi karyawan CardigGroup
2.
PT Adji Utama Sari Karya
3.
Yayasan Adi Upaya (YASAU)
4.
PT Karminda Thata
5.
PT Pancadosha Perdana Mandiri
6.
PT Marintour Indonesia Individual Tour
7.
PT Adhi Daya Bersama sukses
8.
PT Tyanda Utama Mandiri
9.
PT Aroma Citragading
10. Sutoyo Reksohaminoto
11. PT Rizki Bukit Abadi
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp848.300,- per Saham
Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
500.000
424.150.000.000,00
10
41.605
49.574
32.982
36.585
11.134
9.887
4.366
3.493
6.768
7.415
203.819
296.181

8.483.000
35.293.521.500
42.053.624.200
27.978.630.600
31.035.055.500
9.444.972.200
8.387.142.100
3.703.677.800
2.963.111.900
5.741.294.400
6.290.144.500
172.899.657.700.
251.250.342.300

%
0,005
20,413
24,322
16,182
17,950
5,463
4,851
2,142
1,714
3,320
3,638
100,00
-

Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CI No. 39 tanggal 5 Mei 2010, dibuat dihadapan Sugito
Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris

		
: Sukardi
: Rocky Sarwono
: Arifin Sarodji

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

		
: Nurhadijono
: Adji Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting CI berdasarkan Laporan
Keuangan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 tidak diaudit dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, semuanya dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian.
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Neraca
(dalam Rupiah penuh)
Uraian
Jumlah Aset Lancar

31 Mei

31 Desember

2011
(unaudited)

2010
(unaudited)

2009
(unaudited)

2008
(audited)

2007
(audited)

2006
(audited)
635.309.544

146.148.637

696.661.921

546.355.988

771.299.237

680.191.256

Jumlah Aset Tidak Lancar

1.029.193.530

893.504.135

507.162.299

1.274.636.115

1.119.607.218

745.889.128

Jumlah Aset

1.631.548.248

1.509.166.056

1.225.842.315

2.045.935.352

1.799.798.474

1.381.198.672

232.776.692

99.235.351

1.195.980.878

1.433.275.686

838.636.550

521.572.646

Jumlah Kewajiban Jangka
Pendek
Jumlah Kewajiban Jangka
Panjang

690.499.353

683.641.612

807.088.770

1.061.641.868

1.116.606.899

711.803.958

Ekuitas (defisiensi modal)

(476.714.194)

(501.495.460)

(1.117.712.976)

(569.826.775)

(310.092.718)

1.234.535

Jumlah Kewajiban dan
Ekuitas (defisiensi modal)

1.631.548.248

1.509.166.056

1.225.842.315

2.045.935.352

1.799.798.474

1.381.198.672

Laporan Laba Rugi
(dalam Rupiah penuh)

Uraian

Untuk periode
5 (lima) bulan
yang berakhir
31 Mei 2011
2011
(unaudited)

Pendapatan Usaha
Beban Usaha
Rugi Usaha
Beban lain-lain – bersih
Rugi sebelum sebelum pos luar
biasa
Pos Luar Biasa
Rugi sebelum pajak
Manfaat (beban) pajak
Rugi Sebelum Hak Minoritas

31 Desember
2010
(unaudited)

2009
(unaudited)

2008
(audited)

2007
(audited)

2006
(audited)

483.754.932

2.151.634.591

2.335.446.824

3.348.078.914

1.960.565.856

1.814.674.401

(451.248.581)

(2.214.513.006)

(2.511.962.013)

(3.422.555.055)

(2.360.911.428)

(1.973.787.245)

32.506.351

(62.878.415)

(176.515.188)

(74.476.141)

(400.345.572)

(159.112.844)

(13.531.141)

(12.186.219)

(667.500.542)

(323.376.253)

(130.846.123)

(53.487.974)

17.905.966

(75.064.633)

(844.015.730)

(397.852.394)

(531.191.696)

(212.600.818)

-

-

-

-

37.017.413

-

17.905.966

(75.064.633)

(844.015.730)

(397.852.394)

(494.174.283)

(212.600.818)

(17.828.095)

(63.620.283)

(37.154.258)

(23.909.401)

81.562.257

26.020.172

77.871

(138.684.916)

(881.169.988)

(421.761.796)

(412.612.025)

(186.580.647)

Hak Minoritas

(6.465.789)

83.751.628

(128.057.055)

109.213.625

133.873.231

80.805.170

Rugi Bersih

(6.387.919)

(54.933.289)

(753.112.933)

(312.548.171)

(278.738.795)

(105.775.477)

2.

MN

Riwayat Singkat
MN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta
Selatan, didirikan berdasarkan akta Pendirian Perrseroan Terbatas MN No. 37, tanggal 20 Maret
2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menkumham No. AHU-09068.
AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 serta di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0011182.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.70.60166 tanggal 29 April 2009 (“Akta Pendirian
37/2009”).
Kegiatan Usaha
Saat ini MN merupakan holding company dan hanya sebagai pemegang saham Perseroan.
Berdasarkan Akta Pendirian 37/2009, maksud dan tujuan MN adalah: perdagangan umum, keagenan,
perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, pertambangan, real estate dan industri.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka MN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
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i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.
viii.
ix.
x.
xi.

xii.

berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya baik atas perhitungan sendiri maupun atas
tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar
pulau (interinsular);
menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosser, leveransir dan supplier
dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam
maupun dari luar negeri;
berusaha dalam bidang perwakilan (representative) dari berbagai perusahaan-perusahaan lain,
baik dari dalam maupun dari luar negeri, kecuali perwakilan biro perjalanan;
berusaha dalam bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (general contractor),
antara lain merencanakan, melaksanakan dan membangun gedung-gedung, rumah-rumah,
jalan, jembatan dan irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan
instalasi-instalasi listrik, diesel, air, gas dan telekomunikasi;
berusaha dalam bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen dan perdagangan,
khususnya yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industri
serta pembangunan kecuali pelayanan/jasa dalam bidang hukum;
berusaha dalam bidang jasa/pelayaan pada umunya, khususnya pelayanan kebersihan (cleaning
service), perawatan pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, toko-toko
dan lain sebagainya serta melayani pembuatan taman, kolam ikan, mengerjakan dekorasi di dalam
dan di luar gedung (interior dan exterior) pembuatan lapangan olah raga, kecuali jasa dalam bidang
hukum;
berusaha dalam bidang angkutan umum di darat, pengepakan dan ekspedisi, termasuk penyediaan
sarana perawatan kendaraan bermotor berupa perbengkelan;
berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan kartonage serta pembuatan reklame
dan periklanan;
berusaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
berusaha dalam bidang eklsplorasi dan eksploitasi tambang-tambang non migas dan memasarkan
hasil-hasilnya baik di dalam negeri maupun di ekspor ke luar negeri;
berusaha dalam bidang real estate dengans egala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan
usaha ini, termasuk pula pembebasan tanah (land clearing), developer, pemerataan, pemetakan/
pengkavelingan dan penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri;
dan
berusaha dalam bidang industri komputer.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MN No. 5 tanggal 3 Mei 2011 yang dibuat
dihadapan Lenny Janis Ishak,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, maka susunan pemegang saham dan
kepemilikan saham dalam MNadalah sebagai berikut:
No.
1.
2.

Nama Pemegang Saham
Hotasi Diosdadi Purbatua Nababan
PT Karya Ventura
Jumlah

Jumlah
Saham

Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)
@ Rp125.000,125..000
9.999.875.000
10.000.000.000

1
79.999
80.000

%
0,001
99,99
100,00

Sehubungan dengan sumber penyertaan MN dalam Perseroan maka hal tersebut didapat dari pinjaman
yang diperoleh MN dari Linq Asia Capital Pte. Ltd.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MN No. 34 tanggal 28 Juli 2011 yang
dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak,S.H., Nota ris di Jakarta Selatan, maka susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi MN adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

: Hotasi Diosdado Purbatua Nababan

69

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

: Bratanata Perdana
: Hartanto Tjitra

Ikhtisar Data Keuangan Penting
NERACA
(dalam Rupiah penuh)
31 Mei
2011*)
29.694.936
145.297.521
174.992.457
12.511.026
149.397.500
13.083.931
174.992.457

Uraian
Jumlah Aset Lancar
Jumlah Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Catatan: *) Tidak diaudit

31 Desember
2010
2009
16.142.358
17.214.840
146.160.335 101.598.113
162.302.693 118.812.953
3.164.327
6.068.701
138.651.588 100.014.457
20.486.778
12.729.794
162.302.693 118.812.953

LAPORAN LABA RUGI
(dalam Rupiah penuh)
Untuk periode
5 (lima) bulan
yang berakhir
31 Mei 2011
2011*)
(1,380,002)
(1,380,002)
(7,696,026)
(9,076,028)
12,073,186
2,997,158
2,997,158

Uraian

Pendapatan
Beban Usaha
Rugi Usaha
Beban lain-lain – bersih
Rugi sebelum bagian laba bersih perusahaan asosiasi
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak
Laba Bersih

31 Desember
2010
(1.737.361)
(1.737.361)
(22.956.027)
(24.693.387)
32.462.871
7.769.483
7.769.483

2009
(446.871)
(446.871)
(6.385.424)
(6.832.295)
9.549.589
2.717.294
2.717.294

Catatan: *) Tidak diaudit

E.

Pengurus dan Pengawas Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan No. 52, tanggal 30 September 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

:
:
:
:
:

Jusman Syafii Djamal
Adji Gunawan
Radianto Kusumo
Cheong Tuck Kuen Kenneth
Simon Halim
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Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur Tidak Terafiliasi*

:
:
:
:

Nurhadijono
Arisudono
Raden Ajeng WIdianawati
Adhi Cahyono Nugroho

Catatan:
*) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : kep-305/bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan
Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi
1.

Presiden Direktur
a. Menjadikan posisi perusahaan terdepan dalam industri penerbangan dan makanan (Aviation &
Food).
b. Mengembangkan perencanaan strategi, visi, misi, sasaran perusahaan dalam upaya
meningkatkan pendapatan, laba dan pertumbuhan perusahaan.
c. Memastikan perusahaan berjalan dengan efisien, berkualitas, pelayan yang prima dan
menggunakan sumber daya dengan maksimal dan efektif.
d. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban direksi sebagaimana ditetapkan dalam
anggaran dasar perusahaan.

2.

Wakil Presiden Direktur                            
a. Mewakili dan membantu Presiden Direktur dalam upaya mewujudkan posisi perusahaan
terdepan dalam industri penerbangan dan makanan (aviation & food).
b. Mengembangkan perencanaan strategi, visi, misi, sasaran perusahaan dalam upaya
meningkatkan pendapatan, laba dan pertumbuhan perusahaan.
c. Memastikan perusahaan berjalan dengan efisien, berkualitas, pelayan yang prima dan
menggunakan sumber daya dengan maksimal dan efektif.
d. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban direksi sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar perusahaan.

3.

Direktur Umum
a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan aspek kesekretariatan dan hukum Perseroan,
aspek sumber daya manusia dan persoalan umum (general affairs), aspek komunikasi dan
hubungan dengan para Investor.
b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar
Modal.
c. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kondisi emiten
atau perusahaan publik.
d. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan
pelaksanaannya.
e. Menjadi penghubung antara perusahaan dengan Bapepam dan LK dan perusahaan dengan
masyarakat.
f. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Perusahaan.

4.

Direktur Keuangan
a. Bertanggung jawab terhadap aspek keuangan, akuntansi, pajak dan system informasi
perusahaan.
b. Memimpin dan mengkoordinasikan sistem pencatatan keuangan, akuntansi, pajak dan
anggaran perusahaan serta sistem informasi perusahaan.
c. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Perusahaan.
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Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dewan Komisaris
Jusman Syafii Djamal
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Lahir di Langsa pada tanggal 28 Juli 1954.
Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin Penerbangan Institut Teknologi Bandung
(1983).
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2011 dengan masa
jabatan 5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan
Pakar Persatuan Insinyur Indonesia (Januari 2010-sekarang), Ketua Dewan
Pertimbangan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (DPP Organda) (Januari
2010-sekarang), Komisaris PT Toba Bara (April 2011-sekarang), Komisaris
Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (Januari 2010-sekarang), Ketua
Matsushita Gobel Foundation (2004-sekarang), Anggota Komite Inovasi Nasional
(Juni 2010-sekarang).
Adji Gunawan
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Lahir di Bandung pada tanggal 17 Oktober
1957. Meraih Bachelor of Science degree Humboldt State University, USA
jurusan Business Administration (1982) dan University of Dallas, Dallas Texas,
USA jurusan Engineering Management (1988).
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009, dengan masa
jabatan 5 (lima ) tahun.Sebelumnya menjabat sebagai Head of Vomputer Sales
and Special Project Divisions (Januari 1983-Maret 1987), Senior Operator
(September 1987- Desember 1989), Associate Partner Accenture (Andersen
Consulting) (Mei 1989-Juli 2000), Director/Chief Corporate Planning and
Information Officer (Agustus 2000-Juli 2004), Managing Director/COO PT Cardig
International (2004-sekarang), President Director/CEO PT Cardig Air (20052008), President Director/CEO PT Pangansari Utama (2005-Agustus 2009),
Komisaris PT Cardig Express Nusantara (2001-sekarang), Komisaris PT JAS
Aero Engineering (2003-sekarang), Komisaris PT Cardig International Aviation
(CIAV) (2005-sekarang), Komisaris PT Jasa Angkasa Boga (2006-sekarang),
Komisaris PT Jasa Angkasa Semesta (2007-sekarang), Komisaris PT Cardig
Aero Services (CAS) (2009-sekarang), Komisaris PT Cardig Logistic Indonesia
(CLI) (2009-sekarang).
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Radianto Kusumo
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Lahir di Medan pada tanggal 9 September
1970. Meraih gelar Bachelor of Arts in Economics Boston University, US (1994),
dan Master of Science in Internal Audit and Management Cass Business School,
UK (1997) dan Master of Business Administration Cass Business School,
UK(1998).
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan
5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagaiManager PT Catur Yasa (19951996), Associate Union Bank of Switzerland (1997), Assistan Vice Presiden ABN
Amro (1999-2001), Head of Debt Capital Market & Head of Institutional Sales
of Global Market HSBC (2001-2006), Partner Quvat Management (2006-2011),
President Commissioner PT Nap Info Lintas Nusa (2008-2009), Komisaris
PT Jasa Angkasa Semesta (2008-2010), Komisaris PT JAS Aero Engineering
(2009-2010), Direktur Indies Capital (2009-2010), Komisari PT Ancora Indonesia
Resources (2011-sekarang), Komisaris PT Citra Anugra Sarana Catering
(2011-sekarang).
Cheong Tuck Kuen Kenneth
Komisaris
Warga Negara Singapore, 43 tahun.Lahir di Malaysia pada tanggal 20 Mei 1968.
Meraih gelar Bachelor of Economics di London School of Economics, London,
Inggris (1992)
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan
5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Assistant Tresurer DBS Bank
Ltd (1992-1995), Manager BZW Asia Ltd (1995-1998), Managing Director Baring
Private Equity Asia Pte Ltd (1998-2011).
Simon Halim
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Lahir di Bogor pada tanggal 28 Maret 1962.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan (1986) dan gelar
Master Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010).
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan
5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Supervisor KPMG Sudjendro
& Rekan (1984-1988), Manager KPMG Peat Marwick, Melbourne, Australia
(1988-1990), Senior Manager KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan (19921998), Esecutive Partner KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan (1992-1998),
Komisaris PT Artimas Kencana Murni (1995-1998), PT Pandu Dian Pertiwi
(1995-1998), PT Berau Coal (1995-1998), PT Suryaraya Teladan (19951998), PT Finansia Pacifa Raya (1995-1998), Direktur Keuangan PT Ariawest
International (1995-1998), Partner Specialist Industri Ernst & Young Indonesia
(1999-2000), CEO Ernst & Young Indonesia (2000-2005), Komisaris PT FInansia
Multifinance (2005-sekarang), Komisaris Independen PT Apexindo Pratama
Duta Tbk (2008-sekarang), CEO PP Indoconsult Utama (2005-sekarang), CEO
PT Arghajata Consulting (2009-sekarang), Komisaris Independen PT Jasa
Angkasa Semesta Tbk (2010-sekarang).
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Direksi
Nurhadijono
Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari
1963. Meraih Bachelor of Arts degree dalam bidang Economics, University of
Rochester, New York (1985) dan Master of Business Administration degree dalam
bidang Finance & International Business, Pace University, New York (1989).
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2011 dengan masa jabatan
5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Research Assistant, Democratic
Policy Committee, United States Senate, Washington, D.C (1983), New York
(1985-1987), Owner / Operator Telly’s Deli, Rochester, New York (1984-1985),
Commodity Trader/Traffic Manager, DMT New York Inc (1985-1987), Currency
Trader/Treasury Analyst, Citibank N.A., Jakarta (1988), Marketing Officer-Trade &
Commodity Trading Group, Berliner Handels-Und. Frankfurter Bank, NY Branch
(1990-1991), Regional Manager-Indonesia, Berliner Handels-Und. Frankfurter
Bank, Singapore Branch (1991-1994), Vice President of Global Investment Bank,
Banker Trust Co., Singapore (1994-1996), Director of Structured Finance Group,
Peregrine Fixed Income Ltd., Singapore (1996-1998), Wakil Presiden Direktur
PT Cardig Air (1998-2003), Wakil Presiden Direktur PT Jasa Angkasa Semesta,
Tbk. (1998-2003), Direktur Utama PT Pangansari Utama (2003-2005), Direktur
Keuangan PT Bimantara Citra Tbk. (1999-2006), Komisaris PT Media Nusantara
Citra (2001-2007), Komisaris PT Global Informasi Bermutu (2004-2007), Direktur
Utama PT Mandala Airlines (2006-2007), Presiden Direktur PT Jasa Angkasa
Semesta, Tbk. (2003-2007), Komisaris PT Pangansari Utama (2005-2009),
Komisaris PT Gotrans Interna Express (2005-2009), PT Mandala Airlines (20062009), Komisaris Utama PT Cardig Air Service (2009-2011), Komisaris PT Cardig
Air (2003-sekarang), Direktur Utama PT Cardig International (2003-sekarang),
Komisaris Utama PT Cardig International Aviation (2005-sekarang), Komisaris
PT Cardig Express Nusantara (2005-sekarang), Komisaris Utama PT Purantara
Mitra Angkasa Dua (2005-sekarang), Komisaris PT UPS Cardig International
(2005-sekarang), Komisaris Utama PT JAS Engineering Services (2005-sekarang),
Komisaris Utam PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. (2007-sekarang), Direktur
Utama PT Mandala Airlines (2009-sekarang), Komisaris Utama PT Cardig
Logistic Indonesia (2009-sekarang).
Arisudono
Wakil Direktur
Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari
1970. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1994)
dan Master of Business Administration dari London Business School (2000).
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 16 Juli 2009 dengan masa jabatan
5 (lima ) tahun.Sebelumnya menjabat sebagai Management Associate Citibank
NA (1994-1995), Senior Consultant Andersen Consulting (1995-1998), Associate
Credit Suisse First Boston (2000-2001), Executive Vice President PT Cardig
Internasional (2001-2005), Direktur Keuangan PT Pangansari Utama (20052009).
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Raden Ajeng Widianawati
Direktur Umum (Corporate Affair)
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember
1967. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1991) dan
Master of Business Administration dari Northeastern University, Massachussetts,
USA (1994).
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009 dengan masa jabatan
5 (lima ) tahun.Sebelumnya menjabat sebagai Research Assistant Harvard
Institute for International Development (1990-1992), Manager Fixed Income PT
BZW Niaga Securities (1994-1996), Group Head Treasury & Financial Institutions
PT Bank Papan Sejahtera Tbk (1996-1999), Head of Corporate Treasury &
Investor Relations PT Bimantara Citra Tbk (2001-2006), EVP Corporate Finance
PT Cardig International (2006-2009).
Adhi Cahyono Nugroho
Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus
1973. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Gajah Mada
(1997), serta gelar Magister Management di bidang Keuangan dari Universitas
Indonesia (2000).
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2011 dengan masa jabatan 5 (lima)
tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Finance Controller, Goodhope Asia
Holding (Januari – Agustus 2011). Senior Controlling Manager, Danone Aqua
Group (2004-2009), dan Manager Financial Planning and Analyst PT Kraft Foods
Indonesia (2000-2004).
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh Surat Keputusan Komisaris (SK
Komisaris) dan dibayarkan bulanan. Bentuk tunjangan dan fasilitas, serta komponen lain yang telah
termasuk didalam komponen penghasilan tersebut juga mengacu pada SK Komisaris No.02/SK/CAS/
VII/2011 tentang Remunerasi Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang
jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Direksi. Jumlah kompensasi
total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2009
adalah sebesar Rp230.000.000,- 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.921.812.883,- dan 30 Mei
2011 adalah sebesar Rp1.580.604.413,-.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan peraturan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Lampiran Peraturan
No. IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No. 11/SK-DIR/CAS-ARS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
(Corporate Secretary), Perseroan telah mengangkat J. Widianawati D. Adhiningrat sebagai Corporate
Secretary Perusahaan.
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Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan
kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang
No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan
masyarakat.
Komite Audit
Sesuai dengan peraturan Bapepam No. KEP-29/PM/2004 mengenai Peraturan No.IX.I.5 Tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tanggal 24 September 2004 maka
Perseroan akan membentuk Komite Audit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat
atau kedepan sejak Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan berdasarkan surat Pernyataan
No. 036/VII/2011/IPO tanggal 27 Juli 2011 atau pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
tergantung mana yang lebih cepat.
Sesuai dengan Surat Keputusan DIreksi No.001/SK.DIR-HRD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011,
Perseroan mengangkat dan menempatkan karyawan Martini sebagai Kepada Divisi Internal Audit.
Komite Remunerasi
Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No.01/KOM/CAS/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011
perihal Komite Remunerasi, saat ini Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi yang terdiri dari :
1. Adji Gunawan
2. Radianto Kusumo
3. Cheong Tuck Kuen Kenneth
4. Nurhadijono
5. Raden Ajeng Widianawati
F.

Struktur Organisasi Perseroan
Presiden Direktur

Wakil Presiden
Direktur

Direktur Umum &
Corporate Secretary

Direktur Keuangan

Kontroler Bagian
Keuangan

Kepala Bagian Anggaran, Kontrol
Kinerja Perusahaan & IT

Manajer Bagian Hubungan
Penanaman Modal dan Publik

Manajer
Komunikasi Perusahaan

Wakil Direktur
SDM dan GA untuk Group
Perusahaan

Eksekutif Wakil Presiden Direktur
Bagian Pengembangan

Manajer
Bagian Hukum Perseroan

Sumber: Lampiran SK Direksi No.012/SK-DIR/CAS-DNU/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011
Sumber: Lampiran SK Direksi No.012/SK-DIR/CAS-DNU/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011
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Kepala Divisi
Internal Audit

G. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan dan Anak Perusahaan
Yayasan Adi
Upaya (YASAU)
24,322%
A. Sarodji
Hedhy Sarodji
Adji Gunawan
Dwityas Sukmadi
K. Sri Rochini

30%
10%
20%
20%
20%

R.A Suryati
Nurhadijono Nurjadin
Irawati Nurjadin
Iwan B. Nurjadin

40%
20%
20%
20%

Sukardi
Koesmini S
Thatit G
Bambang B
Haris Paramitha

20%
20%
20%
20%
20%

Rosano Barack
Rangga Maya B

99,99%
0,001%

PT Adji Utama
Sari Karya*

PT Pancadosha
Perdana Mandiri*

PT Karminda
Thata

20,413% 4,851%

17,95%

PT Adhi Daya
Bersama Sukses

5,463%

16,182% 2,142%

Oetomo
Jul Prima T

45%
55%

PT Marintour
Indonesia
Individual Tour

Toto Iman Dewanto
Hasiyanna S. Rainier
Iwan Ludianto

30%
40%
30%

PT Tyanda
Utama Mandiri

Moh Lendi Basarah
Fifi Navita Basarah
Ima Endang Prajanti
Indriena Yudhayanti B

25%
25%
25%
25%

Sudjono
Woro I. Widjanarko
Rochayatun Kardono

38%
51%
11%

PT Rizki
Bukit Abadi

3,638%

1,714%

PT Aroma
Citragading

Sutoyo
Reksohaminoto

3,320%

0,005 %

Koperasi Karyawan
Cardig Group

Hotasi D. P.
Nababan

Rochefort Investments
Pte Ltd*

15 %

Hotasi D. P.
Nababan

Karyawan Cardig Group 100%

85 %

PT Karya Ventura*

0,001 %

CI*

99,999 %

MN

51 %

49 %

Perseroan

Singapore Airport
Terminal Services
Ltd

Masyarakat

50,1 %*

51 %*

99,99 %*

51 %*

49,79 %

SIA Engineering
Company Limited

0,1 %

JAS

49 %

PT Cardig
Logistics Indonesia

JAE

0,01%

CASB

Catatan:
*Pemegang
saham
Catatan:
*Pemegang
sahampengendali
pengendali

77

Anugrah Gemilang
Pte. Ltd

49 %

CASC

H. Keterangan mengenai Kelompok Usaha/Grup

Cardig International

CAS

PT Cardig Logistics
*
Indonesia
gambar

PT Cardig International
Aviation ***

51%

100%

51%

JAS

JAE

PT Cardig Express
Nusantara **

50,1%

51%

99,9%

CASB

CASC

99,99%

51%

Catatan:
*
PT Cardig Logistics Indonesia menyediakan jasa solusi logistik terpadu untuk distribusi di seluruh Indonesia. PT Cardig
Logistics Indonesia merupakan perusahaan terafiliasi secara langsung, 100% saham PT Cardig Logistics Indonesia dimiliki
oleh CI
**
PT Cardig Express Nusantara menyediakan jasa logistik dan pengangkutan (Freight Forwarder).PT Cardig Express
Nusantara merupakan perusahaan terafiliasi secara tidak langsung dengan kepemilikan sebesar 99,9% saham dimiliki
oleh PT Cardig Logistics Indonesia yang 100% dimiliki oleh CI.
*** PT Cardig International Aviation menyediakan jasa pengakutan melalui udara. PT Cardig International Aviation merupakan
perusahaan terafiliasi secara langsung dengan 51% saham PT Cardig International Aviation dimiliki oleh CI.

I. Sumber Daya Manusia
Per tanggal 31 Mei 2011, Perseroan memperkerjakan 7 orang karyawan, terdiri dari 7 orang karyawan
tetap.
Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang pendidikan dan usia per tanggal
31 Mei 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :
Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Jabatan
31 Desember

Jenjang Jabatan

2009

Perseroan
Direksi
Direksi Non-Akta
Vice President
Asst. Vice President
Manager
Staff
Total
Anak Perusahaan
Direksi
Vice President
Senior Manager
Manager
Staff
Total
Total Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan
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31 Mei
2011

2010
5
1
2
8
16

5
1
1
4
13
24

5
1
1
4
13
24

7
4
13
42
1.944
2.010
2.026

7
9
10
53
2.274
2.353
2.377

7
8
10
50
2.286
2.361
2.385

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Jenjang Pendidikan
31 Desember
2009
2010

Tingkat Pendidikan
Perseroan
Master dan Doktor
Sarjana
Diploma
SD/SMP/SLTA
Total
Anak Perusahaan
Master dan Doktor

6
2
8
16

Sarjana
Diploma

31 Mei
2011
7
3
2
12
24

7
3
2
12
24

8

10

11

129

124

139

63

57

72

SD/SMP/SLTA

1.810

2.162

2.139

Total

2.010

2.353

2.361

Total Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan

2.026

2.377

2.385

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Kelompok Usia
31 Desember
2009
2010

Kelompok Usia (tahun)
Perseroan:
>50
41 – 50
31 – 40
21 – 30
< 21
Total
Anak Perusahaan:
>50
41 – 50
31 – 40
21 – 30
< 21

31 Mei
2011

2
5
1
8
16

5
6
1
12
24

7
4
1
12
24

112
465
927
460

146
642
917
574

143
585
952
590

46

74

91

Total

2.010

2.353

2.361

Total Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan

2.026

2.377

2.385

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Status
31 Desember
2009
2010

Kelompok Menurut Status
Perseroan:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total
Anak Perusahaan:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total
Total Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan
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31 Mei
2011

16
16

16
16

24
24

1.450
560

1.360
993

1.394
967

2.010

2.353

2.361

2.026

2.377

2.385

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Yang Mempuyai Keahlian Khusus
Kelompok Keahlian Khusus
Perseroan
Anak Perusahaan:
Direksi
Vice President

31 Desember
2009
2010
-

31 Mei
2011
-

3

3

3

193
455
651

175
460
638

208
470
681

651

638

681

Senior Manager
Manager
Staff
Total
Total Karyawan yang mempunya keahlian khusus
Perseroan dan Anak Perusahaan

Pada saat prospektus ini diterbitkan, penggajian tenaga kerja Perseroan telah sesuai dengan Upah
Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai tenaga kerja asing.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP)
No

Dokumen

Tanggal

1

Perusahaan
JAS

PKB

18May 2010

No.KEP.65/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2010

Nomor

01 April 2010 - 31 Maret 2012

Masa berlaku

2

JAE

PP

28Feb 2011

B.32/PHIJSK-PKKAD/PP&PKB/II/2011

17 Juni 2010 - 16 Juni 2012

3

CASC

PP

13Juli 2011

01/PSKP/B.PHI&JSTK/2010

1 Juli 2011-30 Juni 2013

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan, Perseroan menerapkan
strategi pengembangan yang terintegrasi, meliputi pelatihan, perbaikan system dan model operasional,
perbaikan lingkungan kerja dan perbaikan manajemen sumber daya manusia secara menerus.
Strategi Perseroan dalam mengembangkan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengembangan
secara internal maupun eksternal. Pengembangan secara internal dilakukan melalui program pendidikan
dan pelatihan bagi seluruh karyawan dari tingkat operasional hingga manajemen. Pengembangan secara
eksternal dilakukan melalui perekrutan staf baru potensial dan pelaksanaan program management
trainee.
Pendidikan dan Pelatihan
Program kepegawaian Perseroan yang dimiliki Perseroan dalam rangka pengembangan sumber
daya manusia adalah dengan melakukan investasi melalui pelatihan komprehensif untuk berbagai
level yang ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia dalam kegiatan operasionalnya.
Perseroan mendirikan sebuah pusat pembelajaran yang menyediakan seminar, pelatihan dan kursus
pengembangan. Program pelatihan yang dilakukan oleh pusat pembelajaran Perseroan meliputi:
Pelatihan Keterampilan Dasar, yang diwajibkan dan terdiri dari:
Pelatihan tentang peraturan / sertifikasi yang meliputi pelatihan tentang Regulasi Barang Berbahaya
/ Dangerous Goods Regulations (DGR), Peralatan Lapangan Penunjang / Ground Support
Equipment (GSE), pemanduan dan keamanan penerbangan.
Pengetahuan Produk Maskapai yang meliputi pelatihan pada Sistem Pengawasan Keberangkatan
/ Departure Control Systems, serta kebijakan dan prosedur maskapai; dan
Pelatihan Program Dasar yang meliputi pelatihan tentang bagaimana melayani penumpang serta
pelatihan yang berfokus pada pelayanan cargo dan ramp.
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-

Pembelajaran berdasar kompentensi dan program pengembangan yang terdiri dari:
Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karyawan di dalam organisasi
sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan; dan
Pelatihan manajerial dan kepemimpinan

-

Fasilitas Kesejahteraan Karyawan
Sebagai salah satu upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan yang masih aktif
dan memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyelenggarakan program jaminan
pelayanan kesehatan karyawan aktif dan keluarganya. Antara lain mengikutsertakan karyawannya
pada program Asuransi Kesehatan untuk karyawan dan anggota keluarganya. Perseroan berkeyakinan
bahwa strategi kompensasi dan benefit akan dapat meningkatkan kinerja Perseroan sehingga adaptif
terhadap perubahan siklus bisnis untuk membangun profesi yang sesuai dengan pertumbuhan Perseroan
yang berkelanjutan dengan mengutamakan untuk menarik (attracting) dan mempertahankan (retaining)
karyawan berdasarkan ukuran kinerja tinggi (high performing) dan berpotensi tinggi (high potential).
Karyawan Perseroan menerima remunerasi kas terberupa gaji. Secara umum, gaji karyawan ditentukan
berdasarkan kualifikasi karyawan, posisi, kinerja namun juga hal ini dapat bervariasai tergantung pada
kondisi yang terjadi.
Skema kompensasi dan benefit terdiri dari gaji tetap dan variabel/insentif, selain itu diberikan juga
berbagai macam Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, dan Tunjangan
Kacamata Selain itu, Perseroan juga memberikan fasilitas kesejahteraan bagi para pegawainya dengan
selalu memperhatikan ketentuan ketentuan dan peraturan di bidang ketenagakerjaan serta disesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung bisnis Perseroan, berbagai fasilitas itu antara lain :
Jaminan Sosial kepada Jamsostek berupa iuran Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
Tunjangan Cuti (tunai) yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja lebih dari setahun
dengan besaran ½ kali gaji sebulan. Tunjangan cuti ini diberikan pertahun.
Diperbolehkan untuk istirahat (cuti) dengan lama istirahat diatur dalam Peraturan Pegawai
Perseroan. Lamanya cuti berbeda beda untuk setiap level karyawan.
Program Pensiun. Perseroan mengikutkan karyawannya pada program pensiun pasti untuk
seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat dimana dananya dikelola oleh Dana Pensiun Cardig
International Grup.
Karyawan Perseroan juga diikutkan dalam Koperasi Karyawan Cardig International Grup,
Santunan Kematian bagi karyawan maupun anggota (kerabat) langsung karyawan.
Fasilitas Pajak Penghasilan Karyawan yang dibayarkan oleh Perseroan.
Pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang seharusnya diterima sebagaimana diatur pada
UU Ketenagakerjaan yang berlaku (santunan kematian, uang pisah, pesangon dan penghargaan
masa kerja)
J.

Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Perseroan

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada 4 (empat) Anak Perusahaan sebagai
berikut :
No

Anak Perusahaan

Kegiatan Usaha

Persentase
Kepemilikan

Tahun
Penyertaan

Status
Operasional

1

PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS)

Jasa Penunjang Angkutan Udara

50,10%

2009

Beroperasi

2

PT Jas Aero Engineering Services (JAE)

Jasa Perbengkelan Pesawat Udara

51,00%

2009

Beroperasi

3

PT Citra Anugra Saranaboga (CASB)

Perdagangan dan Jasa

99,99%

2011

Beroperasi

4

PT Cipta Anugrah Sarana Catering (CASC) Jasa Boga dan Catering

51,00%

2011

Beroperasi
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A. PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (“JAS”)
Riwayat Singkat
JAS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Timur. JAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian JAS No. 12 tanggal 8 Juni 1984, sebagaimana
diubah dengan Akta Perubahan No. 7 tanggal 8 Nopember 1985, diubah kembali dengan Akta Perubahan
No. 16 tanggal 30 Juni 1986, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita S.H, Notaris di
Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan No. C2-7650.HT.01.01.TH.86 tanggal 31 Oktober 1986 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berturut-turut di bawah No.
2429/1986, 2430/1986 dan 2431/1986 ketiganya tertanggal 21 Nopember 1986, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 99, tanggal 12 Desember 1986, Tambahan No.
1562.
Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JAS No. 30
tanggal 17 April 2002, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H. LL.M, Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C-06999 HT.01.04-TH.2002, tanggal 24 April 2002 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 UUWDP di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 090416300244 tertanggal 31 Mei 2002,
serta telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 24 April 2002, Tambahan No. 16923, sehubungan
dengan perubahan status JAS dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
Pada tanggal 28 Juni 2002, JAS memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam) dengan Suratnya No. S-1420/PM/2002 dalam rangka pendaftaran sebagai perusahaan
Publik. Saham-saham PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (BES)
pada tanggal 15 Juni 2002, BES bergabung ke dalam Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada Nopember 2007.
Selanjutnya BEJ berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Selanjutnya berdsarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan JAS
No. 1 tanggal 1 April 2009, dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta,
maka Anggaran Dasar JAS diubah guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-24076.
AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009 dan didaftarkan dalam Daftar JAS Nomor AHU-0030921.
AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 2 Juni 2009.
Terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa JAS No.
39 tanggal 26 April 2010, dibuat di hadapan S.P. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya
sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham JAS dari semula Rp.50,00 (lima puluh Rupiah)
menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah) dimana akta tersebut telah dilaporkan berdasarkan Penerimaan
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar JAS No. AHU-AH.01.10-12391 tanggal 20 Mei 2010.
Kegiatan Usaha
JAS bergerak dalam bidang pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan pelayanan jasa
penunjang kegiatan bandar udara ( termasuk diantaranya Ground Handling, Cargo Handling, Aircraft
Cleaning Services, Penyediaan Ground Support equipment, Aviation Security, Aiport Special Assistant)
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JAS adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar JAS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataaan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan JAS No. 1 tanggal 1 April 2009, dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H.,
LL.M., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan JAS ialah berusaha dalam bidang pelayanan jasa penunjang kegiatan
penerbangan dan pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara.
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2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JAS dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut: menjalankan kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang-barang pesawat
udara, mengurusi embarkasi dan/atau debarkasi penumpang, menyediakan transportasi
penumpang dari/ke pesawat udara, menyediakan peralatan penunjang kegiatan di darat (ground
support equipment), mengusahakan pelayanan penumpang dan/atau barang-barang yang datang
maupun pergi dengan pesawat udara, menjalankan usaha membersihkan bagian dalam maupun luar
pesawat udara, menjalankan usaha mencuci dan membersihkan pesawat udara (aircraft cleaning
services), menjalankan usaha mengurus penyelesaian pengangkutan barang (cargo) dari pesawat
udara ke gudang dan sebaliknya, menjalankan perawatan dan perbaikan serta pengadaan suku
cadang pesawat udara, menjalankan usaha perbengkelan pesawat udara, menjalankan usaha
pergudangan untuk penyimpanan barang-barang yang datang dan akan diangkut oleh pesawat
udara, menjalankan usaha pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara, menjalankan usaha
jasa boga pesawat udara (inflight catering), menjalankan usaha security aviasi (aviation security)
dan pelayanan jasa security non-avsec (non-aviation security), menjalankan usaha jasa First Class
Lounge, Business Class Lounge atau Lounges dan VIP Room di bandar udara, menjalankan
usaha business center di bandar udara, menjalankan usaha pelayanan penumpang di terminal
kedatangan dan keberangkatan di bandar udara atau jasa alun wisata (greeting, escort services),
menjalankan usaha penitipan barang (left baggage services), menjalankan usaha pengadaan dan/
atau pengoperasian avio-bridge/garbarata, menjalankan pelayanan apron, menjalankan pelayanan
flight operation, menjalankan pelayanan technical ramp, menjalankan pelayanan sertifikasi teknis
dan engineering, menjalankan penyediaan pelayanan perawatan Ground Support Equipment,
menjalankan pelayanan terhadap agen kargo, freight-forwarders dan pelayanan kepada pengirim
kargo serta penerima kargo, menjalankan usaha jasa konsultan/konsultasi, pendidikan dan
pelatihan dalam bidang pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan menjalankan usaha
jasa konsultan/konsultasi dalam bidang jasa penunjang kegiatan bandar udara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan JAS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataaan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan JAS No. 39 tanggal 26 April 2010, dibuat di hadapan S.P. Henny
Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000
(delapan ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal
Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan :

Rp51.583.550.900 (lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima
ratus lima puluh ribu sembilan ratus Rupiah) terbagi atas 515.835.509 (lima ratus
lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan) saham.

Modal Disetor

Rp51.583.550.900 (lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima
ratus lima puluh ribu sembilan ratus Rupiah) yang merupakan 100% (seratus
persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam JAS.

:

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam JAS adalah sebagaimana termaktub dalam
Daftar Pemegang Saham JAS yang dipersiapkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi
Efek JAS per tanggal 30 September 2011, yaitu sebagai berikut:
Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Singapore Airport Terminal Services Limited
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
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800.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)
80.000.000.000

258.433.590
256.848.297
553.622
515.835.509
284.164.493

25.843.359.000
25.684.829.700
55.362.200
51.583.550.900
28.416.449.300

Persentase
(%)

50,10
49,79
0,10
100,00

Pengurus dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JAS saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataaan Keputusan Rapat JAS No. 2, tanggal 6 September 2011, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H.,
Notaris di Jakarta adalahsebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisari Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:
:
:
:

Nurhadijono
Clement Woon Hin Yong
Taswin Zakaria
Jusman Syafii Djamal
Simon Halim
Adji Gunawan
Ronald Yeo Yoon Choo
Cheong Tuck Kuen Kenneth

Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur		
Direktur Tidak Terafiliasi

:
:
:
:

Hotasi Diosdado Purbatua Nababan
Nazri Othman
Ardjuna Sitorus
Marianne Ludwina Hasjim

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan JAS berdasarkan laporan keuangan
untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 2010, tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009, dan 31 Desember 2008. Ikhtisar data keuangan JAS
untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010, 31 Desember 2009,
31 Desember 2008, diambil dari laporan keuangan JAS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor inependen,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Ikhtisar data keuangan JAS untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 tidak diaudit.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam Rupiah penuh)
Uraian

31 Mei

31 Desember

2011

2010

2009

2008

Aset
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha – bersih
Piutang lain-lain
Persediaan suku cadang – bersih
Pajak dibayar dimuka
Uang muka
Biaya dibayar dimuka dan aset-aset
lain
Aset derivatif
Jumlah Aset Lancar

45.135.321.954
48.251.043.165
16.722.541.745
4.759.329.580
31.815.302.559
2.748.693.127

67.516.709.385
52.449.530.860
2.275.883.283
4.793.628.584
31.815.302.559
2.976.829.431

65.921.002.888
58.285.468.637
2.014.615.177
5.580.787.269
51.928.704.588
5.699.925.090

88.217.840.630
52.527.336.133
1.424.723.216
4.314.798.196
29.829.944.689
2.516.330.398

7.591.589.518
13.478.418.439
170.502.240.087

7.437.806.515
6.993.559.350
176.259.249.967

8.036.665.759
197.467.169.408

2.360.121.995
181.191.095.257

Aset Tidak Lancar
Aset pajak tangguhan – bersih
Aset tetap – bersih
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset

14.269.905.549
114.280.276.348
3.139.864.383
131.690.046.280
302.192.286.367

14.924.440.198
112.384.684.345
2.147.108.381
129.456.232.924
305.715.482.891

13.914.969.558
90.316.211.011
692.980.781
104.924.161.350
302.391.330.758

12.350.648.286
74.259.909.952
1.957.776.658
88.568.334.896
269.759.430.153

84

(dalam Rupiah penuh)
Uraian

31 Mei

31 Desember

2011

2010

2009

2008

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek
Hutang usaha
Hutang lain-lain
Hutang pajak
Biaya masih harus dibayar
Hutang dividen
Hutang bank jangka panjang yang
jatuh tempo dalam satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

12.783.062.136
3.233.808.464
12.492.162.959
56.780.834.170
27.648.783.282

13.596.421.254
5.413.508.464
22.557.976.565
56.522.414.019
-

20.388.052.515
3.966.823.195
33.443.705.725
59.264.575.915
1.409.754

21.632.297.983
3.179.362.819
33.263.413.373
42.636.599.211
480.631

112.938.651.011

98.090.320.302

117.064.567.104

100.712.154.017

Liabilitas Jangka Panjang
Hutang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun
Liabilitas imbalan kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas

33.086.942.000
33.086.942.000
146.025.593.011

32.521.685.000
32.521.685.000
130.612.005.302

27.889.401.000
27.889.401.000
144.953.968.104

24.362.269.000
24.362.269.000
125.074.423.017

Ekuitas
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Agio saham

51.583.550.900
33.419.681.432

51.583.550.900
33.419.681.432

22.107.236.100
62.895.996.232

22.107.236.100
62.895.996.232

4.421.447.220
66.742.013.804
156.166.693.356
302.192.286.367

4.421.447.220
85.678.798.037
175.103.477.589
305.715.482.891

4.421.447.220
68.012.683.102
157.437.362.654
302.391.330.758

4 .421.447.220
55.260.327.584
144.685.007.136
269.759.430.153

Saldo laba
Ditentukan penggunaanya
Tidak ditentukan penggunaannya
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitasdan Ekuitas

Perbandingan posisi per tanggal 31 Desember 2010 dengan posisi per tanggal 31 Desember
2009
Pajak dibayar dimuka JAS mengalami penurunan sebesar 38,7% atau sebesar Rp20.113.402.029.
Hutang pajak mengalami penurunan sebesar 32,5% atau sebesar Rp10.885.729.160. Seluruh Hutang
dividen dilunasi untuk tahun kerja 2010. Modal ditempatkan dan disetor penuh JAS mengalami
peningkatan sebesar 133,3% atau sebesar Rp51.583.550.900, agio saham JAS juga mengalami
penurunan sebesar 46,9% atau sebesar Rp29.476.314.800 setelah pemegang saham menyetujui
pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
Perbandingan posisi per tanggal 31 Desember 2009 dengan posisi per tanggal 31 Desember
2008
Biaya masih harus dibayar JAS mengalami peningkatan sebesar 39% atau sebesar Rp16.627.976.704
yang disebabkan oleh peningkatan biaya operasional dan peningkatan penghargaan purna bhakti,
tunjangan dan lainnya.
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Laporan Laba Rugi
(dalam Rupiah penuh)
Uraian
Pendapatan Usaha
Beban Usaha

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir
31 Mei

Untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir
31 Desember

2011

2010*)

2010

2009

2008

257.990.252.463

250.109.519.432

619.759.365.694

571.161.756.174

501.761.621.407

(182.506.940.662)

(173.361.882.639)

(440.725.052.919)

(399.487.079.619)

(383.798.326.068)

Laba sebelum pos keuangan dan lain-lain

75.483.311.801

76.747.636.793

179.034.312.775

171.674.676.555

117.963.295.339

Pos keuangan dan lain-lain bersih

11.468.507.677

2.657.260.209

8.400.131.830

(23.163.210.432)

12.695.279.281

Laba sebelum pajak

86.951.819.478

79.404.897.002

187.434.444.605

148.511.466.123

130.658.574.620

(21.807.416.745)

(21.193.430.222)

(48.841.748.203)

(45.958.588.445)

(42.127.808.263)

65.144.403.733

58.211.466.780

138.592.696.402

102.552.877.678

88.530.766.357

Beban pajak
Laba periode berjalan dan jumlah laba
komprehensif
Catatan: *) Tidak diaudit

Perbandingan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2010
Pos keuangan dan lain-lain bersih JAS mengalami peningkatan sebesar Rp8.811.247.468 atau
sebesar 332%, hal ini antara lain dipicu oleh peningkatan keuntungan derifatif yang meningkat sebesar
Rp8.373.909.957 seiring dengan penguatan mata uang Rupiah. Peningkatan pos keuangan dan lainlain bersih memicu peningkatan laba komprehensif JAS sebesar Rp6.932.936.953 atau meningkat
sebesar 12%.
Perbandingan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2010 dengan
periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2009
Laba periode berjalan dan jumlah laba komprehensif JAS mengalami peningkatan sebesar 35,1% atau
sebesar Rp36.039.818.724 oleh karena peningkatan laba sebelum pajak sebesar 26,2% atau sebesar
Rp38.922.978.482 dan penuruan tingkat pajak efektif dari 30,9% di periode tahun 2009 menjadi 26,1%
di periode tahun 2010.
Perbandingan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2009 dengan
periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2008
Laba sebelum pos keuangan dan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 45,5% atau sebesar
Rp53.711.381.216 yang disebabkan oleh jasa penunjang kegiatan penerbangan yang meningkat.
Jumlah pos keuangan dan lain-lain bersih mengalami penurunan sebesar 282,5% atau sebesar
Rp35.858.489.713 yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan keuntungan kurs mata
uang asing sebesar 172% atau sebesar Rp24.954.323.266 dan penyisihan PPN masukan dan denda
pajak sebesar Rp21.214.332.014.
B. PT JAS Aero Engineering Services (JAE)
Riwayat Singkat
JAE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Timur. JAE didirikan berdasarkan Akta Pendirian JAE No. 26 tanggal 23 Oktober 2003, dibuat
di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-02925 HT.01.04.TH.2006 tanggal
2 Pebruari 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan
090416319832 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor Agenda 309/
BH.09-04/II/2006 tertanggal 28 Pebruari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 358, tanggal 7 April 2006, Tambahan Berita Negara No. 28.
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Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham JAE No. 34 tanggal
10 Desember 2008, dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-98982.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal
23 Desember 2008, JAS telah mengadakan perubahan seluruh anggaran dasar JAE untuk disesuaikan
dengan UUPT.
Kegiatan Usaha
Perseroan bergerak dalam bidang jasa perbengkelan pesawat udara (aircraft service and maintenance)
termasuk didalamnya adalah kegiatan usaha jasa perawatan pesawat udara dan jasa penunjang yang
terkait, yaitu :
a.

Jasa Sertifikasi Pesawat (Release Certification), yaitu jasa sertifikasi atas kelayakan setiap
pesawat yang akan berangkat dari suatu bandara, yang dilakukan oleh engineer yang telah
mendapat lisesnsi/pengakuan dari otoritas (baik dalam maupun luar negeri) atau dari airlines yang
bersangkutan.

b.

Jasa Ramp, yaitu jasa bantuan untuk menangani pesawat yang berada di bandara, seperti panduan
parkir pesawat, komunikasi dengan headset, bantuan alat keselamatan jika terjadi kebakaran
di mesin pesawat (firex), dan pemberian bantuan mekanik baik jika terjadi kerusakan kecil pada
pesawat.

c.

Jasa penyediaan peralatan penunjang lainnya seperti jasa lavatory, air minum, ground power unit,
air conditioning unit, air starter dan beberapa tooling lainnya

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JAE adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar JAE sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataaan Keputusan Pemegang Saham JAE No. 34
tanggal 10 Desember 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai
berikut:
1. Maksud dan tujuan JAE ialah bergerak dalam bidang jasa perbengkelan pesawat udara (aircraft
service and maintanance).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JAE dapat melaksanakan kegiatan usaha
jasa perawatan pesawat udara dan jasa penunjang yang terkait.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20, tanggal
12 Oktober 2009, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta dan sampai
dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp8.488,00 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(lembar)
Nominal (Rp)
10.000.000
84.880.000.000

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
SIA Engineering Company Limited
Perseroan
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

2.114.000
2.200.000
4.314.000
4.314.000

17.943.632.000
18.673.600.000
36.617.232.000
36.617.232.000

%

49,003
51,007
100,00
100,00

Pengurus dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JAE saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataaan Keputusan Pemegang Saham JAE No. 82 tanggal 12 Agustus 2011, dibuat di hadapan
Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
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Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:

Nurhadijono
Jack Koh Swee Lim
Adji Gunawan
Cheong Tuck Kuen Kenneth
Lui Choon Seng

Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:

Taufik Hidayat
Lim Tow Ming
Yanosandy Chalim
Abdul Majid Bin Abdul Gaffar

Ikhtisar Keuangan Penting
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan JAE berdasarkan laporan keuangan
untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 2010, tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009, dan 31 Desember 2008. Ikhtisar data keuangan JAE
untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan 31 Desember 2008, diambil dari
laporan keuangan JAE yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan standar akuntansi
keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ikhtisar data keuangan PT JAS
untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 tidak diaudit. Ikhtisar data keuangan
JAE untuk periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 diambil dari laporan keuangan JAE yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan prisip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan
Perbandingan posisi per tanggal 31 Desember 2010 dengan posisi per tanggal 31 Desember
2009
Kas dan bank mengalami peningkatan sebesar Rp11.320.230.687 atau sebesar 68,5%, peningkatan ini
antara lain disebabkan oleh peningkatan kas dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Piutang usaha
JAE mengalami penurunan sebesar Rp18.194.801.085 atau sebesar 51,1% yang sebagaian besar
bersumber dari penyisihan penurunan nilai piutang PT Mandala Airlines berdasarkan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Aset pajak tangguhan mengalami peningkatan sebesar Rp2.535.010.357 atau sebesar 105,7%
yang disebabkan peningkatan penurunan nilai piutang. Jumlah liabilitas jangka pendek mengalami
penurunan sebesar Rp9.070.024.952 atau sebesar 43,2%, penurunan ini antara lain terjadi karenan
penurunan biaya masih harus dibayar terutama pada akun gaji, tunjangan dan bonus. Jumlah saldo
laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami penurunan sebesar Rp14.248.534.363 atau
sebesar 70,3%, penurunan ini antara lain disebabkan oleh pembayaran dividen tunai kepada pemegang
saham.
Perbandingan posisi per tanggal 31 Desember 2009 dengan posisi per tanggal 31 Desember
2008
Uang muka dan biaya dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp5.392.557.671 atau sebesar
413%, peningkatan ini antara lain disebabkan oleh pembayaran uang muka dividen (dividen interim).
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan sebesar Rp4.718.274.695 atau
sebesar 30,3%, peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan laba bersih.
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Laporan Laba Rugi
(dalam Rupiah penuh)
Uraian
Pendapatan
Beban Usaha
Laba sebelum pos keuangan dan lain-lain
Pos keuangan dan lain-lain bersih

Untuk periode 5 (lima) bulan yang
berakhir 31 Mei

Untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir
31 Desember

2011

2010*)

2010

2009

2008

24.206.413.967

33.786.741.193

75.882.622.570

96.672.001.006

84.974.606.250

(22.759.508.486)

(26.382.897.834)

(56.588.183.952)

(65.627.908.540)

(61.382.012.956)

1.446.905.481

7.403.843.359

19.294.438.618

31.044.092.466

23.592.593.294

(2.275.991.907)

3.430.105.341

(7.951.519.943)

(1.498.812.645)

(1.064.734.161)

Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan

(829.086.426)

10.833.948.700

11.342.918.675

29.545.279.821

22.527.859.133

Beban Pajak

(224.604.829)

(4.112.488.798)

(3.583.041.447)

(9.265.281.926)

(7.377.070.954)

(1.053.691.255)

3.144.486.739

7.759.877.228

20.279.997.895

15.150.788.179

Laba (Rugi) periode berjalan dan jumlah laba (Rugi)
komprehensif
Catatan: *) tidak diaudit

Perbandingan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2011 dengan periode 5 (lima)
bulan yang berakhir pada 31 Mei 2010
Laba sebelum pos keuangan dan lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp5.956.937.878 atau
sebesar 80%, penurunan ini antara lain disebabkan oleh tidak beroperasinya PT Mandala Airlines yang
merupakan salah satu kontributor utama pendapatan JAE. JAE membukukan rugi komprehensif sebesar
Rp1.053.691.255 dari sebelumnya membukukan laba komprehensif sebesar Rp3.144.486.739, selain
karena penurunan pendapatan, peningkatan rugi komprehensif ini terjadi karena penurunan kompensasi
bunga pajak yang diperoleh oleh JAE untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2011.
Perbandingan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2010 dengan
periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2009.
Laba sebelum pos keuangan dan lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp11.749.653.848 atau
sebesar 38%, penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan kontribusi pendapatan JAE dari
2 (dua) kontributor pendapatan yang utama yaitu PT Mandala Airlines dan Singapore Airlines. Penurunan
pendapatan ini ditambah dengan penyisihan penurunan nilai piutang yang cukup besar berdampak
pada Penurunan Laba Komprehensif yang diterima oleh JAE sebesar Rp12.520.120.667 atau menurun
sebesar 62%.
Perbandingan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2009 dengan
periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2008.
Laba sebelum pos keuangan dan lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp7.451.499.172 atau
sebesar 32%, peningkatan ini antara lain dipicu oleh peningkatan pendapatan jasa perbengkelan
pesawat udara seriring dengan peningkatan volume penerbangan yang ditangani oleh JAE. Peningkatan
pendapatan ini berdampak positif kepada laba komprehensif yang meningkat sebesar Rp5.129.209.716
atau sebesar 34%.
C. PT Citra Anugra Saranaboga ( “CASB” )
Riwayat Singkat
CASB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Timur. CASB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CASB No. 04 tanggal
17 Pebruari 2011, dibuat di hadapan Sovyedi Andasasmita, S.H, Notaris di Jakarta.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilaksanakan CASB saat ini adalah trading atau jual beli bahan baku makanan
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CASB adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar CASB sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian CASB, adalah berusaha dalam bidang
perdagangan dan jasa
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham CASB adalah berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas CASB No. 04 tanggal 17 Pebruari 2011, dibuat di hadapan Sovyedi
Andasasmita, S.H, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :
Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Cardig Logistics Indonesia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
2.020.000
2.020.000.000,00

Saham dalam Portepel

504.999
1
505.000

504.999.000,00
1.000,00
505.000.000,00

505.000

505.000.000,00

%

99,99
0,01
100,00

Pengurus dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CASB adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris :
Komisaris
:
Komisaris
:

Arisudono
Raden Ajeng Widianawati
Iman Oloan Sjafar

Direksi
Direktur

Sarifuddin

:

Ikhtisar Keuangan Penting
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting CASBberdasarkan Laporan
Keuangan CASB untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 yang diambil dari
laporan keuangan CASB yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan standar akuntansi
keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(dalam Rupiah penuh)
31 Mei
2011

Uraian
Aset
Kas dan bank
Total Aset
Liabilitas
Ekuitas
Total Liabilitas dan Ekuitas

E.

505.000.000
505.000.000
505.000.000
505.000.000

PT Cipta Anugrah Sarana Catering (“CASC”)

Riwayat Singkat
CASC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Timur. CASC didirikan berdasarkan Akta Pendirian CASC No. 63 tanggal 25 April 2011,
dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-21600.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal
29 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan
090415632187 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur.
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Kegiatan Usaha
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CASC bergerak dalam bidang jasa boga dan katering
(layanan dan penyediaan makanan yang dilakukan di lokasi pelanggan, biasanya untuk industri migas/
pertambangan, dan untuk pabrik/rumah sakit/sekolah, dan perkapalan). Tidak hanya itu saja, CASC
juga menyediakan jasa penunjang diantaranya:
Housekeeping (layanan pemeliharaan &kebersihan akomodasi, mess/camp, ruang serbaguna,
ruang rapat, perpustakaan, termasuk pengelolaan dan penanganan sampah & limbah di
lokasipelanggan)
Laundry
Gardening (layanan landscaping, pertamanan, pemeliharaan)
Camp hire & construction (layanan pembuatan/penyewaan tempat akomodasi bagi karyawan di
lokasi pedalaman, berbentuk portable camp/fasilitas akomodasi yang dapat dipindahkan)
Akomodasi & beverages (pengelolaan fasilitas akomodasi, bar & restaurant, sarana rekreasi &
olahraga)
Transportasi: jasa pengantaran karyawan ke lokasi, pengantaran makanan serta layanan tamu
VVIP
Warehousing & purchasing: penyimpanan dan pembelian bahan baku serta makanank ering &
beku dengan spesifikasi sesuai ISO & HACCP
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CASC adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar CASC adalah jasa boga dan catering
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha jasa
boga dan catering, pelayanan akomodasi serta kegiatan usaha terkait lainnya.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham CASC adalah berdasarkan Sebagaimana
termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 25 April 2011, dibuat dihadapan Siti Pertiwi
Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
800.000
6.936.000.000
102.000
884.340.000
98.000
849.660.000
200.000
1.734.000.000
600.000
5.202.000.000

%

51,00
49,00
100,00

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CASC telah meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan
dan disetor, dimana CASC belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham atas peningkatan modal
dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut. Apabila CASC telah mendapatkan persetujuan tersebut
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :
Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Anugrah Gemilang Pte.Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp8.670,- per saham
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
18.000.000
156.060.000.000
2.295.000
19.897.650.000
2.205.000
19.117.350.000
4.500.000
39.015.000.000
13.500.000
117.045.000.000

91

%

51,00
49,00
100,00

Pengurus dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CASC adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham CASC No. 08, tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan
Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Hasiyanna Syarain Ashadi
Radianto Kusumo

Direksi
Presiden Direktur
Direktur 		
Direktur 		

:
:
:

Arisudono
Sarifuddin
Alex Widi Kristiono

Ikhtisar Keuangan Penting
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting CASCberdasarkan Laporan
Keuangan CASC untuk periode 1 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 yang diambil dari
laporan keuangan CASC yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan standar akuntansi
keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(dalam Rupiah penuh)
31 Mei
2011

Uraian
Aset
Aset dibayar dimuka
Total Aset
Liabilitas
Ekuitas
Modal Disetor
Valuta Asing atas Modal Disetor
Total Ekuitas
Total Liabilitas dan Ekuitas

1.711.000.000
1.711.000.000
1.734.000.000
(23.000.000)
1.711.000.000
1.711.000.000

K. Hubungan Kepemilikan, Pengurus, Pengawas Perseroan dan Anak Perusahaan
Nama
Perseroan
JAS JAE
CASB CASC
MN
CI
PC
BN
CAM
Jusman Syafii Djamal
PK/KI
KI
Adji Gunawan
K
K
K
D
D
Radianto Kusumo
K
K
K
Cheong Tuck Kuen Kenneth
K
Simon Halim
KI
KI
Nurhadijono
PD
PK
PK
PD
DU
Arisudono
D
PK
PD
Widianawati D. Adhiningrat
D
K
Adhi Cahyono Nugroho
DTA
Keterangan:
PK: Presiden Komisaris, KI:Komisaris Independen, K: Komisaris, PD: Presiden Direktur, DU: Direktur Utama; D: Direktur, DTA:
Direktur Tidak Terafiliasi
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L.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa berdasarkan UUPM. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Menara Cardig No. 009/CI-CAS/III/2010/ADG tanggal 1 Maret
2010 antara Perseroan dengan PT Cardig International (“CI”) yang merupakan pemegang saham
Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa sebagian dari area gedung dan untuk maksud tersebut
CI setuju untuk menyewakannya kepada Perseroan. Jangka waktu Perjanjian adalah tanggal
1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2013. Nilai Perjanjian adalah (i) 1 Maret 2010
– 28 Pebruari 2011 = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah); (ii) 1 Maret 2011 – 28 Pebruari
2012 = Rp460.830.324,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua
puluh Rupiah); dan (iii) 1 Maret 2012 – 28 Pebruari 2013 = Rp460.830.324,00 (empat ratus enam
puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah). Selanjutnya terkait
dengan hak dan kewajiban maka Perseroan dilarang menggunakan ruangan selain untuk kegiatan
perkantoran dan tidak menggunakan ruangan untuk kegiatan yang menggangu ketertiban umum.
Perseroan diperbolehkan untuk melakukan penataan dan renovasi ruangan namun dilarang untuk
melakukan penataan atau renovasi ruangan yang dapat mempengaruhi struktur gedung berikut
fasilitas dan perlengkapannya. Perseroan dilarang untuk menyewakan kembali atau mengalihkan
sewa ruangan baik untuk sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain, tanpa persetujuan
tertulis dari CI. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul secara
musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para pihak
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (”BANI”).

b.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No. 201/JAS-JDCM/VII/2009/HSL
tanggal 28 September 2009, dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Antara JAS dan PT Jasadirga
Citramandala (“JDCM”), dimana pemegang sahamnya adalah salah satu pemegang saham di
Cardig International. Para pihak sepakat bahwa JDCM akan menyediakan pelayanan transportasi
kargo dari gudang JAS ke gudang klien untuk lokasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta,
Cengkareng. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012 dan perjanjian ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para
pihak. Nilai Perjanjian ini adalah sebesar USD1.00 per kilogram tidak termasuk pajak. Para pihak
sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur.

c.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) dibuat dibawah tangan oleh dan
antara PT Cardig Air (“Cardig Air”), anak perusahaan langsung Cardig International dan JAS
(“Perjanjian”). Para Pihak sepakat bahwa JAS akan melakukan jasa Ground Handling untuk
kepentingan untuk bandara-bandara yang berlokasi di Soekarno Hatta International Airport, Jakarta
(CGK); Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta (HLP); Juanda International Airport, Surabaya (SUB),
Polonia International Airport, Medan (MES) (penerbangan domestik dan internasional). Perjanjian
ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 30 Nopember 2011 dan perjanjian ini
dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian untuk satu tipe pesawat
B737 – 300 Freighter sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) per-kedatangan
dan keberangkatan. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Apabila terjadi
perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan
musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka para
pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihan pada BANI.

d.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No.097/JAS-AJI/II/2010 dan Annex
A Ref. No.098/JAS-AJI/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 sebagaimana diamandemen dengan
Amendment I of Annex A Ref. No. 026/JAS-AJI/II/2011 tertanggal 22 Pebruari 2011, dibuat di
bawah tangan oleh dan antara PT Avia Jaya Indah (“AJI”) dan JAS (“Perjanjian”). AJI mempunyai
hubungan afiliasi dengan JAS, dimana pemegang saham AJI adalah salah satu pemegang saham
di Cardig International. Para Pihak sepakat bahwa AJI akan menyediakan jasa pembersihan
pesawat di lokasi Bandara Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng. Perjanjian ini
berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 dan perjanjian
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ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak, dengan nilai Perjanjian sebagai berikut:
(i) International Flight (Wide Body Aircraft) untuk (a) B747-200/300/400, B777-300, B777-300ER
T/R USD88.27 & RON USD105.92, (b) A330,A,640,A300, MD11 T/R USD75.44 & RON USD
90.53, (c) B777-200, B777-200ER T/R USD75.44 & RON USD 90.53, (d) B767, A310, IL62 T/R
USD56.58 & RON USD 67.90; (ii) Freighter Aircraft untuk (a) B737F, B727F T/R USD75.44 & RON
USD 90.53, (b) B747F T/R USD75.44 & RON USD 90.53, (c) MD11F, A300F T/R USD75.44 & RON
USD 90.53. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
e.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No. 001/JAS-DAP/I/2010/HSL tanggal
4 Januari 2010, oleh dan antara JAS dan PT Dian Ayu Primantara (“DAP”), dimana pemegang
sahamnya adalah salah satu pemegang saham di Cardig International, yang dibuat dibawah tangan
(“Perjanjian”) dimana DAP akan menyediakan jasa untuk pembersihan pesawat dan pengangkut
barang (Aircraft Cleaning (AIC) and Porter) kepada JAS. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga)
tahun sejak tanggal 1 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dengan ketentuan
dapat diakhiri atau diperpanjang melalui pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum
berakhirnya Perjanijan. Nilai Perjanjian ini per penerbangan (per flight), adalah pengangkut barang
(porter) sebesar Rp137.000,00, pengangkut barang (porter) + AIC sebesar Rp162.000,00, AIC
(on request/RON) sebesar Rp100.000,00 dan collecting waste Air Asia sebesar Rp7.500,00. Para
pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan dialihkan dengan alasan apapun kepada pihak ketiga
baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari JAS.
Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

f.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No. 201/JAS-JDCM/VII/2009/HSL
tanggal 28 September 2009, oleh dan antara JAS dan dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”), oleh
dan antara JAS dan PT Jasadirga Citramandala (“JDCM”), dimana pemegang sahamnya adalah
salah satu pemegang saham di Cardig International, dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”), dimana
Para pihak sepakat bahwa JDCM akan menyediakan pelayanan transportasi kargo dari gudang
JAS ke gudang klien untuk lokasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng. Perjanjian
ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember
2012 dan dengan ketentuan dapat diakhiri atau diperpanjang melalui pemberitahuan tertulis 90
(sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanijan dengan nilai sebesar USD1.00 per kilogram
tidak termasuk pajak. Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan dialihkan dengan alasan
apapun kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari JAS. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul
akibat Perjanjian ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

g.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No. 269/JAS-JDCM/XI/2009/HSL
tanggal 2 Nopember 2009 sebagaimana telah diamandemen dengan Amendment I of Annex A
Ref. No.: 543/JAS-JDCM/XII/2010 bulan Desember 2010, oleh dan antara JAS dan PT Jasadirga
Citramandala (“JDCM”), dimana pemegang sahamnya adalah salah satu pemegang saham
di Cardig International, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”), dimana Para pihak sepakat
bahwa JDCM akan menyediakan karyawan pengangkut barang (porter) melalui outsourcing
kepada JAS untuk lokasi di JAS, gudang di Bandara Halim Perdanakusuma. Perjanjian ini berlaku
selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011
dan perjanjian ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah
sebesar Rp1.350.000,00 per orang per bulan tidak termasuk pajak. Para pihak sepakat bahwa
Perjanjian ini tidak akan dialihkan dengan alasan apapun kepada pihak ketiga baik sebagian
maupun seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari JAS. Para pihak
sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur.

h.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No. 251/JAS-JDCM/X/2009/HSL
tanggal 12 Oktober 2009 sebagaimana diubah dengan Amendment I of Annex A Ref. No. 024/
JAS-JDCM/I/2010/HSL tanggal 13 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amenment V
of Annex A Ref. No.: 542/JAS-JDCM/XII/2010 bulan Desember 2010, oleh dan antara JAS dan
PT Jasadirga Citramandala (“JDCM”), dimana pemegang sahamnya adalah salah satu pemegang
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saham di Cardig International, yang dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Para pihak sepakat
bahwa JDCM akan menyediakan karyawan office girl, staff dan pengemudi melalui outsourcing
kepada JAS untuk lokasi di kantor JAS selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2011 dan perjanjian ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan
para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah sebesar Rp250.000,00 per orang per bulan. Para pihak
sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan dialihkan dengan alasan apapun kepada pihak ketiga
baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari JAS.
Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
i.

General Condition of Contract For Outsourced Company Ref No. 148/JAS-JDCM/V/2010, beserta
dengan Lampiran A Ref No. 149/JAS-JDCM/V/2010 dan Lampiran B Ref No. 150/JAS-JDCM/V/2010
yang seluruhnya tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat dibawah tanggan oleh dan antara PT Jasadirga
Citramandala (“JDCM”) dan JAS (“Perjanjian”). JDCM mempunyai hubungan afiliasi dengan JAS,
dimana pemegang saham AJI adalah salah satu pemegang saham di Cardig International. JDCM
setuju untuk memberikan pelayanan office cleaning kepada JAS. Perjanjian ini berlaku selama
3 tahun sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan 23 Mei 2013 dan perjanjian ini dapat diperpanjang
lagi atas kesepakatan para pihak. Nilai perjanjian tersebut sejumlah Rp5.103.400,00 per bulan.
Segala perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini harus dilakukan dengan pemberitahuan
tertulis terlebih dahulu dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan dialihkan dengan alasan apapun kepada pihak
ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
JAS. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini serta
akibat dan pelaksanaanya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

j.

Sub-contracting Agreement No. 307/JAS-JAE/III/2006 tanggal 1 Januari 2006, dibuat dibawah
tangan (“Perjanjian”), oleh dan antar JAS dan PT JAS Aero Engineering Services (“JAE”)
(selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”). Para Pihak merupakan anak perusahaan langsung dari
Perseroan. Para Pihak setuju bahwa lingkup dalam Perjanjin ini adalah sejalan dengan maksud
dan tujuan dalam Perjanjian Joint Venture JAE yang ditandatangani oleh JAS dan SIAEC tanggal
4 Agustus 2003. Berdasarkan masing-masing Letter of Appointment JAS, JAE dengan ini melakukan
jasa Technical Ramp Services untuk angkutan-angkutan penerbangan antara lain Cathay Pacific,
Qantas Airways, Turkish Airlines, Skywest, Airfast, Lufthansa, Saudi Arabian Airlines, Cebu Pacific,
Qatar Airlines, Eithad dan Yemen Airlines. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006
dan Perjanjian ini berakhir sampai dengan selesainya Perjanjian berdasarkan Standard Ground
Handling Agreement yang diadakan, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. Perjanjian ini tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan
cara musyawarah maka Para Pihak memilih untuk untuk menyelesaikan perselisihan pada Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

k.

Genertal Condition of Contract For Outsourced Company Ref No.106/JAS-DAP/V/2011 beserta
dengan Lampiran A Ref.No.107 /JAS-DAP/V/2011, Lampiran B Ref.No.108/JAS-DAP/V/2011yang
seluruhnya tanggal 18 Mei 2011 dan Lampiran C Ref.No.109/JAS-DAP/V/2011 tanggal 13 Mei
2011 dibuat di bawah tangan oleh dan antara JAS dan PT Dian Ayu Primantara (“DAP”), dimana
pemegang saham AJI adalah salah satu pemegang saham di Cardig International (“Perjanjian”).
DAP setuju untuk memberikan pelayanan jasa berupa Office and Lounge Cleaning kepada JAS.
Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2013
dan perjanjian ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak. Nilai perjanjian tersebut
sebesar Rp22.175.900,00 per bulan. Segala perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini
harus dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 60 (enam puluh)
hari dari tanggal berakhirnya Perjanjian ini. Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan
dialihkan dengan alasan apapun kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali
telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari JAS. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Negara
Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini serta akibat dan pelaksanaanya. Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Timur.
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l.

General Condition of Contract for Outsourced Company Ref. No. 251/JAS-JDCM/X/2009/HSL
tanggal 12 Oktober 2009 sebagaimana diubah dengan Amendment I of Annex A Ref. No. 024/
JAS-JDCM/I/2010/HSL tanggal 13 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amenment V of
Annex A Ref. No.: 542/JAS-JDCM/XII/2010 bulan Desember 2010, sebagaimana diubah dengan
Amendment V of Annex A Ref.No.156/JAS-JDCM/V/2011 tanggal 1 Januari 2011 oleh dan antara
JAS dan PT Jasadirga Citramandala (“JDCM”), mempunyai hubungan afiliasi dengan JAS, dimana
pemegang saham AJI adalah salah satu pemegang saham di Cardig International, yang dibuat
dibawah tangan (“Perjanjian”). Para pihak sepakat bahwa JDCM akan menyediakan karyawan
office girl dan pengemudi melalui outsourcing kepada JAS untuk lokasi di kantor pusat JAS
selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011
dan perjanjian ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah
(i) untuk Office Girl sebesar Rp1.450.175,00 per orang per bulan dan (ii) Pengemudi sebesar
Rp2.101.625,00 per orang per bulan. Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan dialihkan
dengan alasan apapun kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali telah
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari JAS. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

m. Perjanjian Intercompany Loan tanggal 12 Mei 2011 (“Perjanjian”) yang dibuat dibawah tanggan
oleh dan antara PT Cardig Asset Management (“CAM”), Perseroan dan Istimewa Kapital B.V. (“IK”)
CI adalah target company yang mana saham milik CI dalam Perseroan akan diakusisi oleh CAM
berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12 Mei 2011 yang mana akan menjadi
final setelah terjadinya penawaran umum perdana Perseroan. Berdasarkan Perjanjian ini Perseroan
bermaksud untuk memberikan pinjaman kepada CAM sampai dengan jumlah USD15,000,000
(“Fasilitas A”) dan IK bermaksud untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan
jumlah USD1,000,000 (“Fasilitas B”) (selanjutnya Fasilitas A dan Fasilitas B bersama-sama disebut
sebagai “Fasilitas-fasilitas Pinjaman”). Perseroan hanya dibenarkan untuk mempergunakan
Fasilitas-fasilitas Pinjaman tersebut untuk (i) membayar segala biaya, ongkos, dan pengeluaran
yang telah jatuh tempo dan yang harus dibayarkan oleh Obligors kepada peminjam berdasarkan
Dokumen-dokumen Fasilitas, dan (ii) untuk memberikan fasilitas kepada CI berdasarkan Cardig
Facility Agreement pinjaman dengan jumlah yang sama dengan Fasilitas-fasilitas Pinjaman kurang
daripada USD250,000 untuk membiayai dana kerja dan pembayaran pajak-pajak pada Utilization
Date. Perseroan harus mengembalikan nilai pinjaman pada saat 60 bulan dari Utilization Date
termasuk bunga terhutang dan semua biaya yang terhutang berdasarkan Dokumen-dokumen
Fasilitas. Peminjam berhak mengalihkan atau menovasikan hak-hak dan kewajibannya kepada
pihak afiliasinya, atau bank-bank lain. Peminjam tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak-hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada siapa pun. Perjanjian ini tunduk kepada Hukum
Negara Inggris. Jika ada perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat menyelesaikan
perselihan tersebut di pengadilan Inggris; dan  
n.

Call Option Agreement tertanggal 31 Mei 2011, oleh dan antara Perseroan (“Pembeli Hak Opsi”)
dengan PT Cardig International (“Penjual Hak Opsi”), yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”).
Penjual Hak Opsi telah setuju untuk memberikan hak opsi kepada Pembeli Hak Opsi. Hak Opsi
tersebut dapat dilaksanakan dengan mendapatkan sejumlah 4.790 saham Seri A dan 9.588 saham
Seri B di PT Purantara Mitra Angkasa Dua milik CI. Jangka Waktu Hak Opsi adalah 3 tahun dengan
harga keseluruhannya Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Perjanjian ini dapat diakhiri
dengan persetujuan tertulis oleh para pihak sebelum habisnya jangka waktu Perjanjian ini, tanggal
berakhir Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal 31 Mei 2011. Para pihak tidak dapat
mengalihkan atau memindahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini,
kecuali Pembeli Hak Opsi yang dapat mengalihkan keuntungan dari Perjanjian ini kepada pihak
yang ditujukan. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Jika terdapat ada
perselisihan maka akan diselesaikan melalui arbitrase di BANI.

M.

Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

a.

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan, Tanah dan Konsesi Usaha No. SP.93/KB.03/2009/DKP
tanggal 16 Desember 2009 antara JAS dengan PT Angkasa Pura I (Persero) (“API”). Perjanjian
ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan
31 Juli 2014 dan perjanjian ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak. Nilai sewa
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ruangan di (i) Bandara Ngurah Rai Bali adalah Rp128.727.500,00 per bulan; (ii) Bandara Juanda
Surabaya adalah Rp47.114.000,00 per bulan dan Rp72.369.200,00 per bulan; (iii) Bandara
Sultan Hasanuddin Makassa adalah Rp12.210.000,00 per bulan; dan (iv) Bandara Sam Ratulangi
Manado adalah Rp7.395.000,00 per bulan. Nilai sewa tanah di (i) Bandara Ngurah Rai Bali adalah
Rp138.077.100,00 per bulan; (ii) Bandara Juanda Surabaya adalah Rp37.915.200,00 per bulan; (iii)
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar adalah Rp12.210.000,00 per bulan; dan (iv) Bandara Sam
Ratulangi Manado adalah Rp7.227.500,00 per bulan. API menyewakan ruangan-ruangan kepada
JAS di Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
dan Bandara Sam Ratulangi Manado. JAS berhak untuk menggunakan ruangan dan tanah sesuai
dengan fungsinya tanpa gangguan dari API I dan pihak ketiga lainnya, JAS tidak diperkenankan
untuk menyewakan ruangan dan tanah ataupun sebagian dari ruangan dan tanah kepada pihak
lain dan membebankan sesuatu terhadap ruangan dan tanah tersebut kecuali API I memberi ijin
tertulis terlebih dahulu dan JAS wajib memelihara ruangan dalam kondisi baik dan karenanya wajib
segera memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan yang disebabkan oleh kelalaiannya. Para
pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini secara
musyawarah untuk mufakat..Apabila perselisihan tersebut juga tidak bisa secara musyawarah
untuk mufakat, maka akan diselesaikan menurut peraturan dan prosedur BANI. Jika salah satu
pihak tidak menaati keputusan yang telah ditetapkan oleh para arbiter yang ditunjuk, maka para
pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pelaksanaan keputusan
tersebut.
b.

Perjanjian Konsesi Usaha Sewa Menyewa Ruangan dan Pemanfaatan Tanah di Bandara
Soekarno-Hatta No.pjj.04.04.02/00/04/2009/058 tanggal 6 April 2009, yang dibuat dibawah tangan
(“Perjanjian”) antara PT Angkasa Pura II (“AP II”) dan JAS. Para pihak sepakat untuk melakukan
kerjasama sewa menyewa ruangan, pemanfaatan tanah dan konsesi usaha atas kegiatan usaha
ground handling dan cip lounge di Bandara Soekarno-Hatta. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2008 sampai dengan
31 Oktober 2013. Apabila JAS bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka JAS wajib
memberitahukan secara tertulis kepada AP II sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa
berlaku Perjanjian ini berakhir. JAS berhak untuk menggunakan ruangan dan tanah sesuai dengan
fungsinya tanpa gangguan dari API I dan pihak ketiga lainnya, JAS tidak diperkenankan untuk
menyewakan ruangan dan tanah ataupun sebagian dari ruangan dan tanah kepada pihak lain dan
membebankan sesuatu terhadap ruangan dan tanah tersebut kecuali API I memberi ijin tertulis
terlebih dahulu dan JAS wajib memelihara ruangan dalam kondisi baik dan karenanya wajib segera
memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan yang disebabkan oleh kelalaiannya.Nilai sewa
ruangan dan kompensasi pemanfaatan tanah dalam perjanjian ini adalah Rp299.395.000,00 (dua
ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan, dengan
harga sewa untuk setiap m2 perbulan antara Rp25.000,00/m2/bulan sampai dengan Rp175.000,00/
m2/bulan. Tarif sewa ruangan tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), biaya
pemakaian listrik, air dan jaringan fasilitas lainnya. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di BANI.

c.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) tanggal 15 Juni 2009 dibuat dibawah
tangan (“Perjanjian”). Antara JAS dan Etihad Airways (“Etihad”). Para pihak sepakat bahwa JAS
berkewajiban melakukan jasa ground handling untuk kepentingan Etihad Airways PJSC di Bandara
Soekarno Hatta International Airport–Jakarta (CGK). Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal
1 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 dan perjanjian ini dapat diperpanjang
kembali atas kesepakatan para pihak. Nilai perjanjian untuk (a) Spreader (i) 290x10x10 cm
sejumlah Rp110.000, (ii) 190x10x10 cm sejumlah Rp90.000, (b) wooden skids sejumlah Rp75.000
dan (c) plastic sheet sejumlah USD3.00. Salah satu pihak dapat meminta renegosiasi perjanjian,
kegagalan mencapai kesepakatan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permohonan renegosiasi
tersebut, salah satu pihak dapat dengen segera mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan
pemberitahuan kepada pihak lainnya Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan
yang tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Republik Indonesia.

d.

Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Pemanfaatan Gudang Kargo dan Kargo Transhipment Di
Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar No. 054/JAS-GA/II/2009 dan No.GP/CSL/PERJ-002.B/II/2009
tanggal 20 Februari 2009, dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). Antara JAS dan PT Gapura Perkasa
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(“GAPURA”). JAS dan GAPURA sepakat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan/penggunaan
gudang kargo JAS dan GAPURA. Untuk itu GAPURA setuju menunjuk JAS untuk menggunakan/
memanfaatkan gudang domestik GAPURA yang selanjutnya disebut Gudang GAPURA untuk
mengelola kargo pelanggan JAS di Gudang GAPURA dan JAS setuju menunjuk GAPURA untuk
menggunakan/memanfaatkan gudang Internasional JAS yang selanjutnya disebut Gudang JAS
untuk mengelola kargo pelanggan GAPURA di Gudang JAS dan Kerjasama Kargo Transhipment
di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar. Jangka waktu Perjanjian ini ditetapkan untuk selama
3 (tiga) tahun, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dan oleh karenanya akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2011.Nilai perjanjian tersebut berdasarkan prosentase imbalan jasa
yang ditetapkan antara lain; (i) GAPURA mendapat bagi hasil/imbalan jasa sebesar 40% (empat
puluh persen) dari pendapatan kargo di gudang jas yang berasal dari pelanggan GAPURA, (ii) JAS
mendapat bagi hasil/imbalan jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan kargo di
gudang gapura yang berasal dari pelanggan JAS, dan (iii) GAPURA mendapat bagi hasil/imbalan
jasa transhipment sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan kargo di gudang JAS yang
berasal dari pelanggan GAPURA. khusus untuk jasa transhipment maskapai penerbangan korean
airlines, JAS akan memberikan imbalan jasa kepada GAPURA sebesar 60% (enam puluh persen) .
Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak. Para pihak sepakat untuk memilih
kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
e.

Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Pemanfaatan Gudang Kargo PT Gapura Angkasa Di Bandar
Udara Polonia, Medan No. 144/JAS-GA/III/2010 dan No.GP/ZSL/PERJ-1.016/III/2010 tanggal
29 Maret 2010 yang dibuat oleh dan atara JAS dan PT Gapura Perkasa (“GAPURA”) yang
dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”). JAS dan GAPURA sepakat untuk melakukan kerjasama
pemanfaatan/penggunaan Gudang Kargo GAPURA dalam penyediaan gudang kargo yang
diangkut oleh pelanggan JAS di Gudang Kargo GAPURA di Bandar Udara Polonia. Perjanjian ini
berlaku sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 dengan opsi pengakhiran
atau perpanjangan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya. JAS
akan menerima 40% dari Pendapatan Sewa Pergudangan dan Jasa Handling Pergudangan dari
pelanggan JAS setelah dikurangi Biaya Konsesi kepada PT. (Persero) Angkasa Pura II. Dalam
Perjanjian ini JAS mempunyai kewajiban sebagai berikut: (i)JAS berkewajiban untuk membantu
GAPURA apabila ada gugatan-gugatan dari Pihak Lain (dalam kaitannya dengan hubungan
pekerjaan operasional antara ramp handling dengan pergudangan), agar GAPURA dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lancar dan tanpa gangguan-gangguan yang
menghambat; (ii) JAS berkewajiban melakukan pengawasan pelayanan pergudangan kargo
pelanggan JAS yang ditangani oleh GAPURA; (iii) JAS berkewajiban untuk menyelesaikan keluhan,
gugatan atau tuntutan dari pelanggan JAS yang diakibatkan kelalaian JAS dalam melaksanakan
pekerjaan sesuai sesaui tugas kewenangan JAS; (iv) JAS berkewajiban untuk melakukan
pengawasan pembayaran jasa gudang dari kargo pelanggan JAS dan pelayanan pergudangan
kargo Pelanggan JAS di Gudang Kargo GAPURA; (v) JAS berkewajiban untuk menempatkan
kargo Pelanggan JAS di Gudang GAPURA sesuai dengan kesepakatan dari Pelanggan JAS;
(vi) JAS berkewajiban untuk mensosialisasikan kerjasama ini kepada pihak terkait lainnya. Para
pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.

f.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) tanggal 11 Nopember 2009 dibuat
dibawah tangan oleh dan atara KLM Royal Dutch Airlines (“Royal Dutch”) dan JAS (“Perjanjian”).
Para Pihak sepakat bahwa JAS berkewajiban melakukan jasa Ground Handling untuk kepentingan
Royal Dutch untuk bandara yang berlokasi di Soekarno Hatta International Airport, Jakarta,
Indonesia (CGK). Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 1 Agustus 2009 sampai pada tanggal
31 Juli 2014. Nilai Perjanjian untuk Periode 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010 untuk tipe
(i) B747 (seluruh tipe) adalah sebesar USD875; (ii) B777 adalah sebesar USD775; dan (iii) Cargo
Handling (Flat per flight) adalah sebesar USD287. Nilai Perjanjian untuk Periode 1 Agustus 2010
sampai dengan 31 Juli 2011 untuk tipe (i) B747 (seluruh tipe) adalah sebesar USD900; (ii) B777
adalah sebesar USD800; dan (iii) Cargo Handling (Flat per flight) adalah sebesar USD287. Nilai
Perjanjian untuk Periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2014 untuk tipe (i) B747 (seluruh
tipe) adalah sebesar USD920; (ii) B777 adalah sebesar USD820; dan (iii) Cargo Handling (Flat
per flight) adalah sebesar USD287. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
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Apabila terjadi perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
dengan musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah
maka Para Pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
g.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) No.084/JAS-JL/III/2009 tanggal
28 April 2009 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Japan Airlines Cargo (“Japan Airlines”) dan
JAS (“Perjanjian”). Para Pihak sepakat bahwa JAS berkewajiban melakukan jasa Ground Handling
untuk kepentingan Japan Airlines untuk bandara yang berlokasi di Surabaya International Airport.
Perjanjian ini mulai efektif sejak tanggal 1 Maret 2009 dan akan terus berlaku sampai dihentikan
atau diperpanjang oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
Nilai Perjanjian ini untuk SUB 0-25000kg adalah sebesar USD0.015 dan SUB > 25.001 kg adalah
sebesar USD0,01. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Apabila terjadi
perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan
musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka para
pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

h.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) No.232/JAS-QF/IX /2009 tanggal
21 September 2009 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Qantas Airways Limited (“Qantas”)
dan JAS (“Perjanjian”). Para pihak sepakat bahwa JAS berkewajiban melakukan jasa ground
handling untuk kepentingan Qantas di Bandara Soekarno-Hatta International Airport, Cengkareng,
Jakarta. Perjanjian ini berlaku mulai efektif sejak 1 Januari 2009 dan akan terus berlaku sampai
para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini. Nilai Perjanjian ini untuk cargo handling
(i) B737 adalah USD80; (ii) B767 adalah USD150; (iii) A330 adalah USD160; dan (iv) B747 adalah
USD190.Qantas dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal; (i) terjadinya pelanggaran oleh JAS
terhadap kewajibannya dalam perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut berlanjut dalam waktu
10 (sepuluh) hari setelah adanya pemberitahuan dari Qantas, (ii) JAS lalai dalam memenuhi
ketentuan mengenai OHS (occupational health and safety) lebih dari sekali, (iii) kelalalain dalam
memenuhi OHS tersebut mengakibatkan cidera parah, penyakit maupun kematian seseorang di
site Qanta, dan (iv) kerugian lain yang disebabkan oleh JAS akibat kelalaian dalam memenuhi
OHS.Perjanjian ini tunduk pada hukum negara New South Wales. Apabila terjadi perselisihan,
maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah. Apabila
perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka para pihak memilih untuk
menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negera Bagian New South Wales.

i.

Perjanjian Konsesi Usaha Sewa Menyewa Ruangan dan Pemanfaatan Tanah di Bandar Udara
Soekarno-Hatta No. PJJ.04.04.02/00/04/2009/057 tanggal 6 April 2009, yang dibuat dibawahtangan
(“Perjanjian”) antara JAS dan PT Angkasa Pura II (“AP II”). Para pihak sepakat untuk melakukan
kerjasama konsesi usaha, sewa menyewa ruangan dan pemanfaatan tanah atas pengelolaan
jasa pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2008 sampai dengan 31 Oktober 2013. Dalam hal
JAS bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka JAS harus memberitahukan kepada
AP II secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini
berakhir. Apabila JAS berkehendak mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu,
maka JAS harus memberitahukan secara tertulis kepada AP II sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan.
JAS wajib menyerahkan jaminan bank pembayaran sewa ruangan dan pemanfaatan tanah berupa
surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum dengan nilai sebesar 3 (tiga) bulan sewa ruangan
Rp. 1.327.831.500,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu
ribu lima ratus Rupiah) dengan masa berlaku jaminan selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan
berakhirnya Perjanjian ini, yang diserahkan oleh JAS kepada AP II selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kalender terhitung sejak surat persetujuan AP II diterima oleh JAS. Kewajiban-kewajiban JAS
adalah sebagai berikut; (i) melaksanakan pembayaran sewa ruangan, kompensasi pemanfaatan
tanah dan konsesi usaha, biaya pemakaian fasilitas listrik, air dan jaringan fasilitas lainnya sesuai
ketentuan Perjanjian, (ii) menyerahkan jaminan bank (bank guarantee) pembayaran sewa ruangan
berupa surat jaminan, (iii) memelihara ruangan dan fasilitasnya dalam keadaan baik dan harus
segera memperbaiki setiap kerusakan yang timbul baik disebabkan oleh pegawainya maupun
pihak lain yang berhubungan dengan JAS, atas biaya JAS sepenuhnya, (iv) menyerahkan
ruangan/bangunan, tanah dan fasilitas pendukung lainnya pada akhir Perjanjian kepada AP
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II, (v) menjaga dan memelihara ruangan, peralatan dan fasilitas yang disewa terhadap segala
risikio dan bertanggung jawab secara penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam ruangan,
(vi) menaati semua peraturan/ketentuan dari instansi yang berwenang dan peraturan yang
dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan oleh AP II selaku pengelola bandara, serta dilarang
melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi APII maupun
pihak lain, (vii) menyediakan peralatan/tabung pemadam kebakaran dalam jumlah dan jenis yang
ditentukan oleh AP II guna mengantisipasi bahaya kebakaran, dan (viii) mematuhi dan mentaati
tata tertib sebagaiman diatur dalam Perjanjian. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di BANI.
j.

Perjanjian Konsesi Usaha Sewa Menyewa Ruangan dan Pemanfaatan Tanah di Bandara SoekarnoHatta No. PJJ.04.04.02/00/04/2009/058 tanggal 6 April 2009, yang dibuat dibawah tangan oleh dan
antara PT Angkasa Pura II (“AP II”) dan JAS (“Perjanjian”). Para Pihak sepakat untuk melakukan
kerjasama sewa menyewa ruangan, pemanfaatan tanah dan konsensi usaha atas kegiatan usaha
ground handling dan CIP lounge di Bandara Soekarno-Hatta. Perjanjian ini berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2008 sampai dengan 31 Oktober 2013.
Apabila JAS bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka Perseroan wajib memberitahukan
secara tertulis kepada AP II sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian
ini berakhir. Harga sewa dan cara pembayaran, adalah: (i) Ruangan yang disewakan AP II kepada
JAS, dengan ruangan seluas 3.234 m² untuk ground handling services, perawatan peralatan, dan
lounge kelas satu; dan (ii) Tarif sewa ruangan dan kompensasi pemanfaatan tanah dalam Perjanjian
ini adalah Rp299.395.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh
lima ribu Rupiah) per bulan, dengan harga sewa untuk setiap m² perbulan antara Rp. 25.000,00/
m²/bulan sampai dengan Rp. 175.000,00/m²/bulan. Tarif sewa ruangan tersebut belum termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya pemakaian listrik, air dan jaringan fasilitas lainnya. JAS
berkewajiban membayar konsesi usaha yang dihitung dari pendapatan kotor (omzet bruto) setiap
bulannya, dengan jumlah persentase konsesi usaha dan jaminan pendapatan kotor minimum
sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Perjanjian ini. Besaran konsesi usaha tersebut belum
termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN). Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di BANI.

k.

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan, Tanah dan Konsesi Usaha No. SP.93/KB.03/2009/DKP tanggal
16 Desember 2009, dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Angkasa Pura I (Persero) (“AP1”)
dan JAS (“Perjanjian”). AP1 bermaksud untuk (i) menyewakan ruangan-ruangan kepada JAS di
bandara Ngurah Rai Bali, bandara Juanda Surabaya, bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan
bandara Sam Ratulangi Manado; (ii) AP1 menyewakan tanah-tanah kepada JAS yang berlokasi di
bandara Ngurah Rai Bali, bandara Juanda Surabaya, bandara Sultah Hasanuddin Makassar dan
Bandara Sam Ratulangi Manado; (iii) AP1 memberikan hak usaha kepada JAS untuk pelayanan
jasa terkait bandar udara meliputi: a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan operasi pesawat
udara di bandar udara, terdiri atas Jasa pelayanan teknis pesawat udara di darat, Jasa pelayanan
pembersihan pesawat udara, Jasa perbengkelan pesawat udara, Jasa pelayanan penumpang dan
bagasi, Jasa penanganan kargo, dan Jasa pengamanan; dan b. Jasa terkait untuk menunjang
kegiatan pelayanan penumpang dan barang berupa executive class/business class lounge, business
center dan ekspedisi. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus
2009 sampai dengan 31 Juli 2014. Nilai sewa ruangan di (i) Bandara Ngurah Rai Bali adalah
Rp128.727.500,00 per bulan; (ii) Bandara Juanda Surabaya adalah Rp47.114.000,00 per bulan
dan Rp72.369.200,00 per bulan; (iii) Bandara Sultan Hasanuddin Makassa adalah Rp12.210.000,00
per bulan; dan (iv) Bandara Sam Ratulangi Manado adalah Rp7.395.000,00 per bulan. Nilai sewa
tanah di (i) Bandara Ngurah Rai Bali adalah Rp138.077.100,00 per bulan; (ii) Bandara Juanda
Surabaya adalah Rp37.915.200,00 per bulan; (iii) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar adalah
Rp12.210.000,00 per bulan; dan (iv) Bandara Sam Ratulangi Manado adalah Rp7.227.500,00 per
bulan. Dalam Perjanjian ini JAS antara lain wajib untuk (i) membayar pungutan konsesi sebesar 8%
(delapan persen) untuk bandara Juanda Surabaya dan Ngurah Rai Bali dari jumlah penjualan kotor
JAS setiap bulan; (ii) membayar pungutan konsesi sebesar 7% (tujuh persen) untuk Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar dan Sam Ratulangi Manado dari jumlah penjualan kotor JAS setiap bulan.
JAS tidak diperkenankan untuk menyewakan ruangan dan tanah ataupun sebagian dari ruangan
dan tanah kepada pihak lain dan membebankan sesuatu terhadap ruangan dan tanah tersebut
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kecuali API I memberi ijin tertulis terlebih dahulu dan JAS wajib memelihara ruangan dalam kondisi
baik dan karenanya wajib segera memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan yang disebabkan
oleh kelalaiannya.Apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah
untuk mufakat, maka akan diselesaikan menurut peraturan dan prosedur BANI. Jika salah satu
pihak tidak menaati keputusan yang telah ditetapkan oleh para arbiter yang ditunjuk, maka Para
pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pelaksanaan keputusan
tersebut.
l.

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan dan Konsesi Usaha No. PJJ.04.04.02/05/03/2011/049, tanggal
16 Maret 2011 yang dibuat dibawah tanggal oleh dan antara PT Angkasa Pura II (“AP II”) Kantor
Cabang Bandar Udara Polonia Medan dan JAS (“Perjanjian”). AP II dalam kedudukannya sebagai
penyelenggaara bandar udara memberikan persetujuan kepada JAS untuk berusaha di Bandara
Udara Polonia (“Bandara”) dan JAS wajib menerima serta menyanggupi membayar konsesi
usaha kepada AP II sebesar (i) untuk kegiatan usaha ground handling dikenakan konsesi sebesar
8 (delapan) % dari omzet bruto dengan jaminan minimum omzet bruto sebesar Rp.162.000.000,setiap bulan; dan (ii) untuk kegiatan usaha pergudangan dikenakan konsesi sebesar 7 (tujuh) %
dari omzet bruto dengan jaminan minimum omzet bruto sebesar Rp20.000.000,- setiap bulan.
Harga sewa untuk setiap bulannya adalah: (i) Terminal Domestik (Ruang Perkantoran (IB.1.30)) 26
m2 x Rp.80.000,- = Rp.2.080.000,-; (ii) Luar Terminal (Ruang Flops (LT.21)) 93 m2 x Rp.75.000,- =
Rp.6.975.000,-; (iii) Ruang Pergudangan (Ruang Lini – I (G.5)) 85 m2 x Rp65.000,- = Rp.5.525.000,; dan (iv) Tanah Diperkeras (Penempatan Peralatan GSE) 300 m2 x Rp25.000,- = Rp7.500.000,-.
Pembayaran harga sewa ruangan dan tanah tersebut dilaksanakan oleh JAS kepada AP II setiap
6 (enam) bulan sekali dimuka, selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah diterimanya tagihan dari
AP II. Jangka waktu sewa ruangan/tanah (Luar Terminal, Terminal Internasional dan Penempatan
Peralatan GSE) ini berlaku mulai dari tanggl 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012 dan Jangka
waktu sewa ruangan Pergudangan Lini – I (G.5) dimulai terhitung dari tanggal 1 Mei 2011 sampai
dengan tanggal 31 Maret 2012 dan perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan
para pihak 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini secara tertulis. Mengenai Perjanjian ini
serta akibat dan pelaksanaanya, Para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

m. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Bandar Udara Hang Nadim Batam No. 48/SPJ/KAHN/3/2011 tanggal 10 Januari 2011, dibuat di bawah tangan, antara Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (“Pihak Pertama”) dan JAS, selanjutnya disebut
sebagai (“Perjanjian”). Pihak Pertama merupakan pemilik dan pengelola ruangan-ruangan yang
berada di kawasan Bandar Hang Nadim Batam. JAS adalah perusahan yang bergerak di bidang
jasa ground handling serta telah memiliki reputasi yang baik dan berperan di dalam kegiatan
perekonomian di Indonesia. Para pihak sepakat menuangkan sewa menyewa ruangan milik
Pihak Pertama tersebut ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati
bersama. Perjanjian ini meliputi penyewaan ruangan milik Pihak Pertama kepada JAS yang terletak
di Terminal Bandara Hang Nadim,. Pihak Pertama memberi izin kepada JAS untuk mempergunakan
ruangan tersebut untuk menjalankan kegiatan JAS yaitu kegiatan ground handling. Perjanjian
ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejal tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan
31 Desember 2012 dan perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini secara tertulis. Para pihak sepakat bahwa Harga
sewa untuk ruangan tertutup dengan fasilitas AC sesuai PP No. 06 Tahun 2009 untuk setiap
1 M2 (satu meter persegi) untuk setiap bulan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah),
serta harga sewa ”Tanah di Perkeras” untuk setiap 1 M2 (satu meter persegi) untuk setiap bulan
sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) (ii) Ruangan untuk Operasional seluas 35m2 x Rp60.000,00
= Rp2.100.000,00; (iii) Tanah untuk Peralatan Handling 251 x Rp1.000,00 = Rp251.655,00. Total
harga sewa yang disepakati dan dibayarkan pada setiap bulannya adalah Rp6.671.566,00 (enam
juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah). Apabila terdapat
kerusakan ruangan atau fasilitasnya yang diakibatkan kelalaian JAS dan tidak segera diperbaiki
dalam waktu 6 (enam) hari kerja, maka Pihak Pertama berhak untuk memperbaiki dengan biaya
perbaikan yang wajib ditanggung dan diganti oleh JAS seluruhnya. JAS berhak dan hanya
diperkenankan memasang reklame dan pengumuman di dalam atau diluar ruangan atas izin
tertulis Pihak Pertama. JAS wajib melengkapi dan menyediakan sendiri fasilitas dan perlengkapan
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ruangan untuk pemasangan partisi, perubahan desain atau interior dan atau exterior ruangan
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama. Keterlambatan pembayaran
sewa menyewa ruangan, pemakaian telepon, listrik, air bersih oleh JAS dikenakan sanksi denda
sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total harga sewa terhutang yang dihitung mulai batas
waktu pembayaran sampai dengan diterimanya pembayaran.Segala perselisihan yang timbul
dalam pelaksanaan Perjanjian akan diusahakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah para pihak sepakat untuk
menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Batam.
n.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) No.Ref.033-a/Airfast/PTJASOps/2011/V tanggal 1 Januari 2011, dibuat dibawah tangan oleh PT Airfast Indonesia (“AI”) dan JAS
(“Perjanjian”). Para pihak sepakat bahwa JAS memberikan jasa pelayanan Ground Handling untuk
kepentingan AI di wilayah bandara Soekarno-Hatta International Airport-Jakarta (CGK), Juanda
International Airport-Surabaya, Ngurah Rai International Airport-Denpasar dan Hassanuddin
International Airport-Makasar. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015. JAS berkewajiban dalam hal Representation, administartion and
supervision, passanger services, ramp services, load control&flight operations, cargo and mail
services, support services, security dan aircraft maintenance. Nilai perjanjian handling charges
untuk Pesawat B737-200 sejumlah Rp2.900.000,00 (per turnaround), Rp5.800.000,- (night stop)
dan Rp2.650.000,- ( per transit). Perjanjian ini tunduk kepada Hukum Negara Indonesia.Jika terjadi
perselisihan, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan pada Singapore International
Arbitration Center (SIAC).

o.

Standard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) No.Ref.033-b/Airfast/PTJASOps/2011/V tanggal 1 Januari 2011, dibuat dibawah tangan oleh PT Airfast Indonesia (“AI”) dan JAS
(“Perjanjian”). Para pihak sepakat bahwa JAS memberikan jasa pelayanan Ground Handling untuk
kepentingan AI di wilayah bandara Soekarno-Hatta International Airport-Jakarta (CGK), Juanda
International Airport-Surabaya, Ngurah Rai International Airport-Denpasar dan Hassanuddin
International Airport-Makasar. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015. JAS berkewajiban dalam hal Representation, administartion and
supervision, passanger services, ramp services, load control&flight operations, cargo and mail
services, support services, security dan aircraft maintenance. Nilai perjanjian antara lain (i) Pesawat
MD-82 sejumlah Rp2.950.000,- (per turnaround), Rp5.900.000,- (night stop) dan Rp2.700.000,(per transit). Perjanjian ini tunduk kepada Hukum Negara Indonesia.Jika terjadi perselisihan, para
pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan pada Singapore International Arbitration Center
(SIAC).

p.

Perjanjian Ketentuan Dan Persyaratan Umum kontrak No.Ref.162/JAS-KAP/VII/2011 tanggal
5 Agustus 2011 beserta dengan Lampiran A No.Ref. 163/JAS-KAP/VIII/2011 tanggal 5 Agustus
2011 dan Lampiran B No.Ref. 164/JAS-KAP/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, dibuat di bawah
tangan antara PT Karya Avia Persada (“KAP”) dan JAS (“Perjanjian”). Berdasarkan perjanjian
ini, KAP wajib memberikan jasa pelayanan Aircraft Cleaning(AIC), Porter dan Baggage Make Up
kepada JAS di wilayah PT JAS Silver Station Cengkareng, Bandara International Soekarno-Hatta.
Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan 15 Juli
2014. Nilai perjanjian ini (i) Porter th 1 : Rp168.000, th 2: Rp175.000, th 3: Rp183.000; (ii) AIC dan
Porter th 1 : Rp193.000, th 2 : Rp200.000, th 3:Rp208.000; (iii)AIC Regular/transit (on request)
th 1 :Rp145.000, th 2:Rp155.000, th 3:Rp165.000; (iv)AIC RON (on request) th 1:Rp155.000, th
2:Rp165.000, th 3:Rp175.000; (v)Pembuangan sampah (kertas dan plastik) Rp6.000; (vi) Baggage
make up th 1:Rp20.000, th 2:Rp22.000, th 3:Rp24.000. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara
Republik Indonesia. Para pihak sepakat bahwa apabila timbul perselisihan akan diselesaikan di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

q.

Perjanjian JAS Premier Lounge and Airport Special Assistance Ref.No.081/JAS-RAMA/II/2010
tanggal 1 April 2010, sebagaimana diubah dengan Ref.No.036/JAS-RAMA/II/2011 tanggal 19
Oktober 2010, Ref.No.037/JAS-RAMA/II/2011 tanggal 1 April 2011 yang sebagaimana diubah
dengan Addendum I No.Ref.105/JAS-RAMA/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 yang dibuat di bawah
tangan oleh dan antara PT Rama Wira Perdana (“RWP”) dan JAS (“Perjanjian”). Berdasarkan
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perjanjian ini JAS berhak dan wajib memberikan pelayanan berupa (i) Airport Services Assistence
at Arrival Hall, (ii) Airport Services at Departure Hall dan (iii) Premier Lounge di Bandara Ngurah
Rai International Airport-Denpasar. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2012 dan perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.
Nilai perjanjian (i) Lounge : per adult USD16.00, per child USD9.00, baby FOC; (ii) airport service
assistance-departure USD21.00 per orang; (iii)airport service assistance-arrival USD21.00 per
orang. JAS wajib memberitahukan kepada RAMA dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum
adanya perubahan tarif, fasilitas atau jasa Perjanjian ini tunduk kepada Hukum Negara Republik
Indonesia dan jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
r.

Perjanjian JAS Premier Lounge and Airport Special Assistance Ref.No.060/JAS-CONRAD/
III/2011 tanggal 15 Maret 2011 oleh dan antara Conrad Bali Resort & Spa dan JAS (“Perjanjian”).
Berdasarkan perjanjian ini JAS wajib memberikan pelayanan berupa (i) Airport Special Assistence
at Arrival Hall, (ii) Airport Special at Departure Hall dan (iii) Premier Lounge di Bandara Ngurah Rai
International Airport-Denpasar. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2012 dan perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para
pihak. Nilai perjanjian ini (i) Lounge : per adult USD22.00, per child USD10.00, baby FOC; (ii) ASAdeparture USD20.00 per orang; (iii)ASA-arrival USD20.00 per orang; dan (iv) Combine Services 1
dan 2 USD30.00 per orang. JAS berhak dan wajib memberitahukan kepada CONRAD dalam waktu
60 (enam puluh) hari sebelum adanya perubahan tarif, fasilitas atau jasa. Perjanjian ini tunduk
kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

s.

Perjanjian JAS Premier Lounge and Airport Special Assistance Ref.No.363/JAS-KOMANEKA/V/2010
tanggal 7 April 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh Komaneka Resort (“KR”) dan JAS
(“Perjanjian”). Berdasarkan perjanjian ini JAS berhak dan wajib untuk memberikan pelayanan
berupa (i) Airport Service Assistence at Arrival Hall, (ii) Airport Service Assistance at Departure
Hall dan (iii) Premier Lounge di Bandara Ngurah Rai International Airport-Denpasar. Perjanjian ini
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan perjanjian
masih tetap berlangsung apabila masa berlakunya berakhir sampai adanya pengakhiran secara
tertulis dari para pihak . Nilai perjanjian ini (i) Lounge : per Adult USD18.18, per Child USD9.00,
baby FOC; (ii) ASA-departure USD18.18 per orang; (iii)ASA-arrival USD18.18 per orang; dan
(iv) Combine Services 1 dan 2 USD30.00 per orang. JAS berhak dan wajib memberitahukan kepada
KOMANEKA dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum adanya perubahan tarif, fasilitas atau jasa
Perjanjian ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan jika terjadi perselisihan maka
akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

t.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara China Eastern (“Pengangkut”) dan JAE (“Perusahaan
Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan penanganan
lapangan terbang untuk di bandara Ngurah Rai Internasional, Denpasar, Indonesia (DPS).
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai diakhiri oleh kedua belah pihak. JAE
mempunyai kewajiban dalam hal communication, fuel and oil, dan aircraft maintenance. JAE tidak
boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari China Eastern. Perselisihan yang
timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat antar Para Pihak. Bila tidak tercapai maka perselisihan tersebut akan
diselesaikan dengan abitrase melalui Hong Kong International Arbitration Centre. Hukum yang
berlaku adalah Hukum Inggris.

u.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Etihad Airways PJSC (“Pengangkut”) dan JAE
(“Perusahaan Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan
penanganan lapangan terbang untuk di bandara Soekarno-Hatta Internasional, Cengkareng,
Indonesia (CGK). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2009 sampai 31 Juli 2014.JAE
mempunyai kewajiban dalam halcommunication, fuel and oil, dan aircraft maintenance. JAE
tidak boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Etihad.Hukum yang mengatur
Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.
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v.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Qatar Airways Q.C.S.C (“Pengangkut”) dan JAE
(“Perusahaan Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan
penanganan lapangan terbang untuk di bandara Soekarno-Hatta Internasional, Cengkareng,
Indonesia (CGK). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2007 selama persetujuan Otoritas
Penerbangan Nasional masih berlaku.JAE mempunyai kewajiban dalam hal communication, fuel
and oil, dan aircraft maintenance. JAE tidak boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis
dari Qatar Airways. Hukum yang mengatur Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.

w.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Silk Air (Singapore) PTE LTD (“Pengangkut”); dan JAE
(“Perusahaan Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan
penanganan lapangan terbang untuk di bandara Polonia Internasional Medan, Minangkabau
Internasional Padang, Sultan Mahmud Badaruddin Internasional Palembang, Adi Sumarmo
Internasional Solo, Sepinggan Internasional Balikpapan, Sam Ratulangi Internasional Manado, dan
Selaparang Internasional Mataram. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006 sampai
diakhiri oleh Para Pihak.JAE mempunyai kewajiban dalam hal communication, fuel and oil, dan
aircraft maintenance. JAE tidak boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Silk
Air. Hukum yang mengatur Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.

x.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Singapore Airlines Ltd (“Pengangut”) dan JAE
(“Perusahaan Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan
penanganan lapangan terbang untuk di bandara Soekarno-Hatta Internasional, Cengkareng,
Indonesia (CGK) dan Ngurah Rai Internasional, Denpasar, Indonesia (DPS). Perjanjian ini
berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2006 sampai diakhiri oleh kedua belah pihak.JAE mempunyai
kewajiban dalam hal communication, ramp, aircraft servicing, fuelling and/or de-fuelling dan aircraft
maintenance. JAE tidak boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Singapore
Airlines. Hukum yang mengatur Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.

y.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Eva Airways Corporation (“Pengangkut”); dan JAE
(“Perusahaan Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan
penanganan lapangan terbang untuk di bandara Soekarno-Hatta Internasional, Cengkareng,
Indonesia (CGK), Ngurah Rai Internasional, Denpasar, Indonesia (DPS) dan Juanda International
Airport, Surabaya, Indonesia (SUB). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan
31 Mei 2012 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.JAE mempunyai kewajiban
dalam hal ramp, aircraft servicing, fuel & oil, dan aircraft maintenance. Hukum yang mengatur
Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.

z.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Mandala Airlines (“Pengangkut”) dan JAE (“Perusahaan
Penanganan”). Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan penanganan
lapangan terbang untuk di bandara di Indonesian (CGK, UPG, AMQ, SUB, MES, MDC, BTH, DPS,
BPN dan PDG). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan 6 Desember
2016. JAE tidak boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Mandala. Hukum
yang mengatur Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.

aa. Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Standar Penanganan Lapangan (Prosedur Sederhana)
of April 1998 (“Perjanjian”). Perjanjian antara Pacific Royale Airways (“Pengangkut”) dan JAE
(“Perusahaan Penanganan”) tanggal 1 Mei 2011 dibuat dibawah tanggan (“Perjanjian”). Para
Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan penanganan lapangan terbang
untuk di bandara di Indonesian (CGK, PKU, JBR, SOC, SUB, MES, MDC, BTH, DPS, BPN dan
PDG). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan 30 April 2021. Berdasarkan
Perjanjian ini, JAE mempunyai kewajiban dalam hal Line Maintenance Handling, Maintainance
Control Center, Production Control dan Fleet Technical Management (FTM) Services. JAE tidak
boleh mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pacific Royale Airways. Hukum yang
mengatur Perjanjian ini adalah hukum negara Republik Indonesia.
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ab. Perjanjian Kerjasama Pemberian Layanan Teknis untuk Jalan Melandai, Ref No: 602/X/08/CEO
tanggal 1 Oktober 2008 dibuat dibawah tangan (“Perjanjian”) antara Transaero dan JAE. Para
Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan teknis lapangan terbang untuk di
bandara Ngurah Rai Internasional, Denpasar, Indonesia (DPS). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal
15 Juni 2008 sampai dengan 30 Nopember 2011 dan Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis
kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Hukum yang mengatur Perjanjian ini adalah hukum negara
Republik Indonesia.
ac. Perjanjian Konsesi Usaha Dan Sewa Menyewa Ruangan No.PJJ.15.02.01/01/06/2011/380 tanggal
27 Juni 2011, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”), antara PT Angkasa Pura II (Persero)-Kantor
Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (“AP II”) dan JAS. Berdasarkan perjanjian ini AP II
menyewakan ruangan kepada JAS dengan AC seluas 818,00 m2 yang terletak di Terminal 2D
Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan kegiatan usaha First Class Lounge/Business Class
Lounge dan tidak digunakan untuk keperluan lain yang menympang dari yang telah ditentukan
tersebut dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2011 dan berakhir pada tangal 31 Maret 2013
dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum
jangka waktu perjanjian ini berakhir yang disampaikan secara tertulis. Harga sewa ruangan untuk
tahun I (pertama) adalah sebesar Rp163.600.000,00 dan harga sewa untuk tahun II (kedua) adalah
Rp171.780.000,00, harga sewa ruangan tersebut di atas, belum termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). JAS wajib menyerahkan jaminan pembayaran berupa garansi bank (bank guarantee)
yang diterbitkan oleh bank umum atau jaminan uang tunai (cash deposit) dengan total nilai jaminan
sebesar Rp566.874.000,00 yang masa berlakunya sekurang-kurangnya sama dengan jangka
waktu sewa. Para Pihak sepakat apabila timbul perselisihan akan diselesaikan dan diputus melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
ad. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas Executive Lounge di Bandara Udara Internasional
Soekarno-Hatta, Cengkareng No. BSK/12/4843/R tanggal 31 Juli 2009, yang diubah melalui
Addendum I Pembaharuan Perjanjian Kerjasama No.BSK/12/8615/R dan No.379A/JAS-BNI/
VI/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan yang sebagaimana diubah dengan Addendum II
Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas Executive Lounge yang dibuat dibawah
tangan oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (“BNI”) dan JAS (“Perjanjian”). JAS akan
memberikan fasilitas Pengguna Ruang Executive Lounge di Premier Lounge, Bandara SoekaroHatta, Terminal D International bagi Pemegang Kartu BNI yang akan melakukan penerbangan
Internasional. Perjanjian pemberian fasilitas penggunaan Ruang Executive Lounge d Premier
Lounge, Bandara Soekarno Hatta, Terminal D International. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1
Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan secara otomatis diperpanjang untuk
setiap 1 (satu) tahun berikutnya atas kesepakatan para pihak. BNI memberikan biaya penggantian
kepada JAS atas penggunaan Fasilitas Airport Premier Lounge oleh Pemegang Kartu dengan
ketentuan (a) untuk 100 (seratus) orang pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per
orang; (b) untuk ke-101 (seratus satu) sampai dengan ke-150 (seratus lima puluh) orang sebesar
Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per orang; (c) untuk ke-151 (seratus lima puluh satu)
orang dan seterusnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) per orang. Dalam hal
Pemegang Kartu membawa pendamping lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk pendamping ke-2
(kedua) dan seterusnya, Pemegang Kartu dikenakan biaya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh
lima ribu Rupiah) per orang. Biaya penggantian atas penggunaan fasilitas yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang menjadi beban BNI dan
disetorkan kepada JAS. Para Pihak sepakat apabila timbul perselisihan akan diselesaikan dan
diputus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
ae. Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah/GSE No. AP.I. /HK.06.02/2011/GMG-B antara PT Angkasa Pura
I (Persero) (“Pihak Pertama”) dan JAE (“Pihak Kedua”) yang dibuat dibawah tanggan pada tanggal
21 Maret 2011 di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. Pihak Pertama dengan ini setuju untuk
menyewakan kepada Pihak Kedua tanah seluas 18m2 terletak di dalam bangunan Terminal Bandar
Udara, tidak termasuk fasilitas/sarana yang terdapat didalamnya. Perjanjian ini berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012, dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan para pihak yang disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
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sebelum perjanjian berkahir. Nilai perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan, pembayaran
dilakukan 1 (satu) tahun dimuka untuk 12 (dua belas) bulan pertama sebesar Rp3.780.000 pada
saat penandatanganan Perjanjian ini. Dan untuk 12 (dua belas) bulan yang sebesar Rp3.780.000
dilaksanakan pada bulan kesebelas setelah pembayaran pertama dan belum termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen). Para Pihak sepakat apabila timbul perselisihan
menunjuk Pengadilan Negeri di Manado.
af. Perjanjian Kerjasama No.PJJ.04.04.03/00/06/2010/077 tanggal 1 Juni 2010 antara PT Angkasa
Pura II (PERSERO) (“AP II”) dan JAS tentang Pengoperasian Garbarata di Terminal 2D Bandara
Soekarno-Hatta, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). Berdasarkan perjanjian ini AP II sebagai
penyelenggara bandara dan pemilik Garbarata memberikan persetujuan kepada JAS untuk
mengoperasikan Garbarata di terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, dimana JAS menerima
persetujuan dan menyanggupi melaksanakan pelayanan Garbarata dengan batasan lingkup
pekerjaan (i) operator Garbarata dan (ii) Cleaning service interior Garbarata yang meliputi karpet,
dinding dan canopy.Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai
dengan tanggal 31 Mei 2012dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Imbalan jasa
pengoperasian yang dibayar oleh AP II kepada JAS adalah sebesar Rp95.000 per pelayanan
pengoperasian Garbarata dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perjanjian ini
tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan apabila timbul perselisihan, maka para pihak
setuju untuk memilih penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
ag. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Dengan Konsesi No. AP.I.158/HK.06.02/2010/GMG-B antara
PT Angkasa Pura I (Persero) (“Pihak Pertama”) dan JAE (“Pihak Kedua”) yang dibuat dibawah
tanggan pada tanggal 30 Desember 2010 di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. Pihak Pertama
dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua Ruangan Unit No: GF.042 seluas 19m2, tidak
termasuk fasilitas/sarana yang terdapat didalamnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari
2011 sampai dengan 31 Desember 2012, dapat memperpanjang perjanjian ini yang disampaikan
secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini
berkhir. Nilai perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) tahun dimuka untuk 12 (dua
belas) bulan pertama sebesar Rp19.380.000 pada saat penandatanganan Perjanjian ini. Dan
untuk pembayaran 12 (dua belas) bulan yang sisa sebesar Rp19.380.000 dilaksanakan pada
bulan kesebelas setelah pembayaran pertama. Jumla pembayaran tersebut belum termasuk Pajak
Pertambahan Nila (PPN) 10% (sepuluh persen). Para Pihak sepakat apabila timbul perselisihan
menunjuk Pengadilan Negeri di Manado
ah. Perjanjian Kerja Pelayanan Jasa Boga Pama Pelakan (Junior Staf) No.003/CASC/CAT.CONT-PLK/
VI/11 tanggal 1 Juni 2011 antara PT Pamapersada Nusantara District Indo Bontang (“PPN”) dengan
CASC, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). Tujuan Perjanjian ini antara lain pengadaan dan
pelayanan Jasa Boga Pama Pelakan (Jr Staff) bagi karyawan PPN sesuai dengan standard menu
yang disepakati dan disesuaikan dengan jumlah karyawan. Selanjutnya makanan akan dihidangkan
dengan cara prasmanan ataupun dengan system pack meal serta pengadaan makanan dan
minuman di luar menu regular atau di luar list item harga back charge sesuai permintaan PPN
kepada CASC, dikenakan handling fee sebesar 10% (sepuluh persen). Objek Perjanjian ini adalah
pengadaan dan pelayanan Jasa Boga Pama Pelakan di Project PT Pamapersada NusantaraDistrict Indo Bontang, Kalimantan Timur. Jangka waktu Perjanjian adalah 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai tanggal 31 Mei 2013, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan
para pihak. Apabila terdapat perselisihan antara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
Pengadilan Negeri Kalimantan Timur.
ai. Perjanjian Kerja Pelayanan Jasa Boga Pama 2000 (senior & Junior Staff) No.002/CASC/CAT.
CONT-2000/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pamapersada Nusantara District Indo Bontang
(“PPN”) dengan CASC, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). Tujuan Perjanjian ini antara lain
pengadaan dan pelayanan Jasa Boga Pama 2000 (Senior & Jr Staff) bagi karyawan PPN sesuai
dengan standard menu yang disepakati dan disesuaikan dengan jumlah karyawan dan makanan
akan dihidangkan dengan cara prasmanan ataupun dengan system pack meal serta pengadaan
makanan dan minuman di luar menu regular atau di luar list item harga back charge sesuai
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permintaan PPN kepada CASC, dikenakan handling fee sebesar 10% (sepuluh persen). Objek
Perjanjian ini adalah pengadaan dan pelayanan Jasa Boga Pama 2000 di Project PT Pamapersada
Nusantara-District Indo Bontang, Kalimantan Timur. Jangka waktu Perjanjian adalah 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai tanggal 31 Mei 2013, dan dapat diperpanjang
atas kesepakatan para pihak. Apabila terdapat perselisihan antara para pihak yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui Pengadilan Negeri Kalimantan Timur.
aj. Perjanjian Kerja Pelayanan Jasa Accommodation & Cleaning Services No.004/CASC/ACC.
CONT-PMB/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pamapersada Nusantara District Indo Bontang
(“PPN”) dengan CASC, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian”). Tujuan Perjanjian ini laundry service,
housekeeping service, yard cleaning service, dan employee back charge (office boy-girl). Objek
Perjanjian ini adalah pelaksanaan pelayanan pekerjaan accommodation (laundry & housekeeping)
& cleaning service di project PT Pamapersada Nusantara-District Indo Bontang, Kalimantan Timur.
Jangka waktu Perjanjian adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai tanggal
31 Mei 2013, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Apabila terdapat perselisihan
antara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kalimantan Timur.
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N. Keterangan Tentang Aset
A.

No.

Perseron dan Anak Perusahaan memiliki/menguasai harta tetap berupa tanah yakni sebagai
berikut:
Nomor
Sertifikat

Jangka
Waktu
Hak

Tanggal
Penerbitan

Gambar Situasi/
Surat Ukur

Luas
Tanah
(M2)

Lokasi/
Alamat

Terdaftar
Atas Nama

Status

Nilai

1.

Hak Guna
Bangunan
No. 30

19 Juni
1997

20 tahun
s/d 6
Pebruari
2015

GS No. 4795
tanggal 19 Juni
1997

82

Blok A.1/27,
Desa Benda,
Kecamatan
Benda,
Kotamadya
Tangerang,
Propinsi Jawa
Barat

JAS

Sewa

Rp104.469.000

2.

Hak Guna
Bangunan
No.31

19 Juni
1997

20 tahun
s/d 6
Pebruari
2015

GS No. 4796
tanggal 19 Juni
1997

82

Blok A.1/28,
Desa Benda,
Kecamatan
Benda,
Kotamadya
Tangerang,
Propinsi Jawa
Barat

JAS

Sewa

Rp472.825.000

3.

Hak Guna
Bangunan No.
182

1 Pebruari
1995

30 tahun
s/d 4 April
2023

GS No. 203/1995 184
tanggal 12 Januari
1995

Desa
Sawotratrap,
Kecamatan
Gedangan,
Kotamadya
Sidoarjo,
Propinsi Jawa
Timur

JAS

Sewa

Rp534.992.000

4.

Hak Guna
Bangunan No.
165

16 Mei 1994 30 tahun
s/d 2024

GS No. 3285/1994 111
tanggal 07 Mei
1994

Desa Wadi,
Kecamatan
Gedangan,
Kotamadya
Sidoarjo,
Propinsi Jawa
Timur

JAS

Sewa

Rp453.222.000

5

Sertipikat Hak
Milik 4366

8 Mei 1999

-

140/D/1999,
tanggal 8 Mei
1999

247

Kelurahan
Damai,
Kecamatan
Balikpapan
Selatan,
Kotamadya
Balikpapan,
Provinsi
Kalimantan
Timur

CASC

Milik Sendiri Rp322.568.000

6

Sertipikat Hak
Milik No. 4857

9
September
2003

-

00613/
Sepinggan/2003,
tanggal 23
Agustus 2003

766

Kelurahan
Sepinggan,
Kecamatan
Balikpapan,
Kota
Balikpapan,
Provinsi
Kalimantan
Timur

CASC

Milik Sendiri Untuk sertipikat
nomer 6 dan
7 menjadi
satu nilai yaitu
Rp743.728.000
karena 2
sertipikat ini
terletak dalam
satu hamparan

7

Sertipikat Hak
Milik No. 4856

9
September
2003

-

00612/
Sepinggan/2003,
tanggal 27
Agustus 2003

754

Kelurahan
Sepinggan,
Kecamatan
Balikpapan,
Kota
Balikpapan,
Provinsi
Kalimantan
Timur

CASC

Milik Sendiri
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B.

No.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual
yaitu sebagai berikut:
Sertifikat Merek
dan Tanggal
Penerbitan
IDM000227767 / 7
Desember 2009

IDM000227766 / 7
Desember 2009

No.
Permohonan/
Pendaftaran
dan Tanggal
Pendaftaran
V00200900510
/ 20 Nopember
2009

V00200900509
/ 20 Nopember
2009

Etiket
Merek/Judul

JAS Airport
Service

JAS Airport
Service

Jenis Barang/Jasa

Uraian
Warna

Jasa-jasa warung kopi
(cafe), restoran, dan
jasa boga rumah makan,
jasa-jasa penyediaan
makanan dan minuman,
restoran siap saji, jasajasa penyediaan makanan
ringan, ruang tunggu,
kantin-kantin, restoranrestoran swalayan, jasajasa penyediaan makanan
dan minuman yang
dapat diantar dan dibawa
pulang.
Jasa-jasa pelayanan
angkutan pesawat udara
di darat (aircraft ground
handling services),
jasa-jasa menjalankan
kegiatan pembongkaran
dan pemuatan barangbarang di pesawat
udara, jasa-jasa
mengusahakan pelayanan
penumpang dan/atau
barang yang datang
maupun pergi dengan
pesawat udara, jasajasa menjalankan udara
mengurus penyelesaian
pengangkutan barang
(cargo) dari pesawat ke
gudang dan sebaliknya,
pemesanan tempat duduk
perjalanan, mengurus
embarkasi dan debarkasi
penumpang, menyediakan
transportasi penumpang
dari/ke pesawat udara,
menyediakan ground
power supply.

Lila, biru,
hijau dan
dasar
putih

10 tahun

JAS

Lila, biru,
hijau dan
dasar
putih

10 tahun

JAS
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Jangka
Waktu

Pemilik
Merek

No.

Sertifikat Merek
dan Tanggal
Penerbitan
IDM000227765 / 7
Desember 2009

No.
Permohonan/
Pendaftaran
dan Tanggal
Pendaftaran
V00200900508
/ 20 Nopember
2009

Etiket
Merek/Judul

JAS Airport
Service

IDM000162441 /
11 Maret 2009

J00-2006030956 WITH YOU
/ 23 Mei 2008
IN MIND =
Selalu dihati

IDM000162442 /
11 Maret 2009

J00-2006030957 WITH YOU
/ 19 September IN MIND =
2006
Selalu dihati

IDM000162438 /
11 Maret 2009

D002006030953 / 19
September 2006
D002006030947 / 19
September 2006
D002006030952 / 19
September 2006

IDM000162432 /
11 Maret 2009
IDM000162437 /
11 Maret 2009

WITH YOU
IN MIND =
Selalu dihati
WITH YOU
IN MIND =
Selalu di hati
WITH YOU
IN MIND =
Selalu di hati

Jenis Barang/Jasa

Uraian
Warna

Jasa-jasa perbaikan,
jasa-jasa reparasi,
jasa-jasa menjalankan
usaha mencuci dan
membersihkan pesawat
udara, jasa-jasa
menjalankan perawatan
dan perbaikan serta
pengadaan suku cadang
pesawat udara, jasajasa menjalankan usaha
membersihkan bagian
dalam maupun bagian
luar pesawat udara,
jasa/pemasangan
dan perbaikan tanda
bahaya kebakaran, jasa
pemasangan dan
perbaikan peralatan
pemanas, pelumasan
pesawat udara, bengkel
pesawat udara.
Pemasangan poster,
reproduksi dokumen, iklan
yang dipasang di luar
ruangan, pengumpulan
pendapat, penerbitan
naskah publisitas, iklan
niaga televisi, pengaturan
pameran untuk tujuan
dagang atau iklan,
penyelenggaraan pameran
untuk tujuan niaga atau
iklan, iklan yang dipasang
diluar ruangan.
Jasa-jasa telex,
pengiriman facsimili,
pengiriman berita dan
gambar dengan bantuan
komputer.
Handuk, selendang

Lila, biru,
hijau dan
dasar
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Jam weker/meja, jam
dinding, jam tangan, jam
lonceng
Cangkir, gelas, porselinporselin dan barangbarang tembikar, cangkir,
tatak gelas, tutup gelas,
muk gelas bir, kotak dari
logam dan penyaluran
serbet kertas, gelas
keramik, cangkir, tatakan
gelas, porselin dan pecah
belah dari tembikar, teko/
poci, teko teh.

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
Putih

10 Tahun

JAS

IDM000162436/ 11 D00WITH YOU
Benda-benda dari kayu,
Maret 2009
2006030951 / 19 IN MIND =
bambu, rotan atau dari
September 2006 Selalu di hati plastik, gantungan jas,
gantungan baju, karya
seni dari kayu
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Jangka
Waktu

Pemilik
Merek

No.

Sertifikat Merek
dan Tanggal
Penerbitan
IDM000162429/11
Maret 2009

IDM000162440 /
11 Maret 2009

D002006030955 / 19
September 2006

IDM000162439 /
11 Maret 2009

D002006030954 / 19
September 2006

IDM000162435 /
11 Maret 2009

D002006030950 / 19
September 2006

IDM000162434 /
11 Maret 2009

D002006030949 / 19
September 2006

IDM000162431 /
11 Maret 2009

D002006030946/ 19
September 2006
J00-2006030958
/ 19 September
2006

IDM000162443 /
11 Maret 2009

O.

No.
Permohonan/
Pendaftaran
dan Tanggal
Pendaftaran
D002006030944 / 19
September 2006

Etiket
Merek/Judul

Jenis Barang/Jasa

WITH YOU
Video compact Disc /
IN MIND =
DVD, perangkat lunak,
Selalu di hati disk audio yang belum
direkam atau pita audio
yang belum direkam atau
pita-pita video, computer
disc.
WITH YOU
Teh, gula, minuman
IN MIND =
dengan dasar teh, mie,
Selalu di hati bihun, soun, es konsumsi,
cuka, saos, kecap, gulagula, termasuk permen
karet bukan obat, gulagula termasuk kembang
gula, candy.
WITH YOU
Jas, jaket, t-shirt, kaos,
IN MIND =
oblong, pakaian dinas
Selalu di hati seragam, pakaian kerja,
topi-topi, sepatu kerja dan
jas hujan.
WITH YOU
Tas, dompet, tas plastik,
IN MIND =
payung hujan, payung
Selalu di hati matahari, payung-payung
hujan, payung-payung
matahari.
WITH YOU
Barang-barang cetakan
IN MIND =
(stationery), buku tulis,
Selalu di hati kertas, dan barang-barang
dari kertas, potretpotret, pensil, pulpen,
ballpoint, pena, tempat
pena, organizer, buku
harian (diary), kalender,
kartu-kartu ucapan, kartu
undangan, sampul surat,
map, odner, stiker, kado,
almanak, kantong kertas,
kertas faks, buku agenda,
katalog-katalog, brosur,
kantong kado.
WITH YOU
Alat berat, forklif, dan
IN MIND =
traktor
Selalu di hati
WITH YOU
Pengepakan, penyewaan
IN MIND =
gudang, pembungkusan
Selalu di hati barang

Uraian
Warna

Jangka
Waktu

Pemilik
Merek

Hitam,
Putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Hitam,
putih

10 tahun

JAS

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata,
pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan
Perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial serta perkara perpajakan yang dapat
mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan dan Anak Perusahaan, selain dari
perkara-perkara di bawah ini.
Pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, JAS sedang terlibat dalam beberapa perpajakan yang
sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI,
sebagai berikut:
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i.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4489/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21852/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawanJAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

ii.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4483/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21853/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawanJAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

iii.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4485/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21854/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawanJAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

iv.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4488/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21855/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawan JAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

v.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4486/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21856/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawan JAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

vi. Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4491/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21857/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawan JAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
vii. Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4490/PJ.07/2010, tanggal Mei
2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang sebagai
Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21858/PP/M.XI/16/2010,
tanggal 2 Pebruari 2010, melawan JAS yang semula sebagai Pemohon Banding, sekarang sebagai
Termohon Peninjauan Kembali; dan
viii. Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No. S-4484/PJ.07/2010, tanggal
18 Mei 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding, sekarang
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.21859/PP/M.
XI/16/2010, tanggal 2 Pebruari 2010, melawan JAS yang semula sebagai Pemohon Banding,
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali.
Selain perkara-perkara tersebut di atas, JAS juga tercatat dalam perkara perdata yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht) sebaga berikut :
JAS tercatat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum dalam kedudukannya sebagai Tergugat
melawan Firadus dalam kedudukannya sebagai Penggugat. Pada tanggal 28 Maret 2006 Pengadilan
Negeri Tangerang melalui Putusan atas Perkara No.264/Pdt.G/2005/PN.TNG yang amar putusannya
untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan
No.46/PDT/2006/PT.BTN, tanggal 28 September 2006 memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Tangerang No. 264/Pdt.G/2005/PN.TNG, tanggal 28 Maret 2006 yang dimohonkan banding
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tersebut. Perkara tersebut telah diputus pada tingkat terakhir/kasasi (inkracht) oleh Mahkamah Agung
RI dengan Putusan No.664 K/Pdt/2007 tanggal 30 Maret 2009 yang amar putusannya menolak
permohonan kasasi dari Penggungat/Pemohon Kasasi.
Pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, JAE sedang terlibat dalam beberapa perpajakan yang
sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI,
sebagai berikut:
i.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No.S-7776/PJ.07/2010 tanggal
1 September 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula sebagai Terbanding,
sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.23520/PP/M.
II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010, yang mana JAE semula sebagai Pemohon Banding, sekarang
Termohon Peninjauan Kembali;

ii.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No.S-7784/PJ.07/2010 tanggal
1 September 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula Terbanding, sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.23521/PP/M.II/16/2010
tanggal 6 Mei 2010, yang mana JAE semula sebagai Pemohon Banding, sekarang Termohon
Peninjauan Kembali;

iii.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No.S-7778/PJ.07/2010 tanggal
1 September 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula Terbanding, sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.23522/PP/M.II/16/2010
tanggal 6 Mei 2010, yang mana JAE semula sebagai Pemohon Banding, sekarang Termohon
Peninjauan Kembali; dan

iv.

Berdasarkan Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali No.S-7777/PJ.07/2010 tanggal
1 September 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak semula Terbanding, sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.23523/PP/M.II/16/2010
tanggal 6 Mei 2010, yang mana JAE semula sebagai Pemohon Banding, sekarang Termohon
Peninjauan Kembali.

Perkara terhadap Direksi
Hotasi Diosdado Purbatua Nababan yang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur JAS telah
memperoleh Surat Panggilan Tersangka No.TSK-1880/F.2/Fd.1/08/2011 sebagai Tersangka dalam
perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam sewa pesawat Boeing 737 TALG USA berdasarkan Surat
Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.Print-95/F.2/
Fd.1/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 dan Surat Perintah Penyidikan No.Print-104/F.2/Fd.1/08/2011 tanggal
16 Agustus 2011.
Selain dari perkara-perkara yang sebagaimana telah disebutkan di atas, Perseroan, Anak Perusahaan,
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang
menghadapi perkara lainnya yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material
terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan baik perkara perdata,
pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak pada lembaga-lembaga
peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima
somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa
hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan.
Perkara-perkara di atas tidak berdampak material terhadap Penawaran Umum Perseroan dan kegiatan
dan kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1.

Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya
menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal
16 Juli 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009
tanggal 21 Juli 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0044714.AH.01.09.Tahun
2009 tanggal 21 Juli 2009 serta didaftarkan dalam UUWDP dengan TDP No. 09.04.1.63.28935 tanggal
18 Agustus 2009.
Adapun kegiatan usaha Perseroan meliputi:
a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum hasil industri.
b. Menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, dan supplier dari berbagai macam
barang dagangan untuk Perseroan-Perseroan lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
c. Berusaha dalam bidang perwakilan (representative) dari berbagai Perseroan lain, baik dari dalam
maupun dari luar negeri, kecuali perwakilan biro perjalanan;
d. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang-bidang
perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan, kecuali pelayanan/ jasa dalam bidang
hukum dan pajak;
e. Berusaha dalam bidang jasa konsultasi bidang industri peti kemas dan pengepakan;
f. Berusaha dalam bidang angkutan umum di darat, pengepakan dan ekspedisi;
g. Berusaha dalam bidang industri peti kemas dan pengepakan barang;
h. Berusaha dalam semua kegiatan dan investasi yang berhubungan di masa yang akan datang.
2.

Keunggulan Bersaing

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki berbagai keunggulan bersaing yang membedakannya
dengan para pesaing untuk terus berkembang secara berkesinambungan. Keunggulan bersaing
tersebut adalah sebagai berikut:
•

Jangkauan luas atas bandara domestik dan internasional di Indonesia
Perseroan melalui anak perusahaannya memiliki jaringan yang luas di Indonesia meliputi
11 bandara di seluruh penjuru Indonesia dengan keunggulan tersendiri pada tiga bandara
internasional seperti bandara CGK, DPS dan SUB. Dengan demikian, JAS mampu memberikan
ground services dan cargo services yang komprehensif kepada pelanggan maskapai maupun
non-maskapai di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini memposisikan Perseroan untuk
mengambil keuntungan dari pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan atas penerbangan ke
dalam dan keluar Indonesia, serta penerbangan domestik.

•

Hubungan jangka panjang dengan maskapai internasional dan domestik
Perseroan melalui anak perusahaannya memliki hubungan jangka panjang yang kuat dengan
maskapai internasional terkemuka seperti Singapore Airlines, Cathay Pacific, Saudi Arabian
Airlines, Lufthansa, Eva Airways dan Emirates. Hal ini penting mengingat besarnya pendapatan
yang dihasilkan dari maskapai-maskapai tersebut, di mana rekaman kinerja yang panjang,
hubungan yang telah dibina dengan baik dan infrastruktur yang dikembangkan bersama menjadi
penghalang masuk yang signifikan bagi pemain baru. Basis pendapatan yang kuat dari pelanggan,
memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari penyediaan cargo
services yang didapat dari kerjasama dengan agen kargo, shippers, forwarders dan consignees
internasional dan domestik.
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Selain telah menjaga kerjasama jangka panjangnya dengan maskapai-maskapai pelanggannya
yang ada saat ini, JAS juga telah berhasil mendapatkan pelanggan baru yang salah satunya
dikarenakan oleh berkembangnya pasar maskapai pemain baru pada beberapa tahun belakang ini
baik pada pasar low cost carriers dan maskapai domestik. Pelanggan maskapai baru antara lain
Turkish Airlines, Air Asia, Tiger Airways, Jetstar dan Pacific Blue.
•

Hubungan yang kuat dengan penyedia bahan baku dan pemilik konsesi/operator
pertambangan
Perseroan memiliki tim yang telah berpengalaman di bidang katering dan mempunyai hubungan
yang kuat dengan penyedia bahan baku. Hubungan ini, ditambah dengan skala ekonomi yang cukup
memadai dalam bidang katering jika perusahaan masuk kedalam bisnis katering penerbangan,
dapat memberikan keunggulan bersaing yaitu biaya yang lebih efisien. Selain itu Perseroan
juga memiliki hubungan yang baik dengan pemilik konsesi/operator pertambangan yang akan
memberikan keunggulan bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru.

•

Mitra Kerja dengan teknologi dan jaringan yang kuat
Perseroan memiliki mitra kerja di anak perusahaan yaitu SATS dan SIAEC. SATS adalah
perusahaan yang bergerak dibidang ground handling dan katering dalam skala global. SIAEC
adalah salah satu perusahaan terkemuka dibidang Maintenance Repair and Overhaul pesawat
terbang. Melalui kemitraan ini, Perseroan memiliki teknologi dan proses yang termutakhir dan akan
memberikan keunggulan dalam persaingan usaha.

•

Neraca keuangan yang sehat
Perseroan berkeyakinan dengan memiliki neraca keuangan yang sehat seperti yang dimiliki oleh
Perseroan saat ini akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam hubungannya
dengan peluang ekspansi kedepannya, melalui pertumbuhan organik ataupun melalui akuisisi
usaha atau aset.

•

Manajemen yang Ahli dan Berpengalaman
Perseroan berkeyakinan bahwa dengan tim manajemen Perseroan akan memberikan landasan
yang kuat untuk mencapai strategi pertumbuhan usaha Perseroan. Tim manajemen Perseroan
yang ada memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat baik untuk dapat mengembangkan bisnis
Perseroan dalam industri penerbangan dan katering di Indonesia. Manajemen Perseroan, dengan
perpaduan kemampuan industri penerbangan dan pengalaman memimpin salah satu perusahaan
katering terbesar di Indonesia, serta pengalaman di sektor lain yang lebih luas, telah membentuk
budaya Good Corporate Governance yang fokus pada penerimaan, program pelatihan, program
referensi dan motivasi terhapap seluruh jenjang karyawan Perseroan.

3.

Strategi Usaha

Perseroan secara bertujuan untuk menjadi perusahaan Intregated Airport and Food Sulution Company
yang direferensikan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan strategi usaha melalui anak
perusahaan sebaga berikut :
a.

Memelihara pertumbuhan core business bisnis Perseroan pada sektor penerbangan dengan
memperkuat posisi perusahaan pada pasar domestik dan juga bisnis kargo
Perseroan berkeyakinan bahwa pasar penerbangan di Indonesia akan mengalami pertumbuhan
yang signifikan dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan perbaikan infrastruktur penerbangan di Indonesia yang direncanakan oleh
Pemerintah.
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Perseroan melalui JAS dan JAE telah mendapatkan posisi sebagai pemain utama dalam bidang
usahanya yaitu Ground Services, Cargo Services, dan Line Maintenance di Indonesia. Hal ini akan
digunakan oleh Perseroan untuk bisa untuk mengkapitalisasikan peluang pertumbuhan industri
serta mempertahankan posisi Perseroan di Pasar, dengan cara memelihara pertumbuhan yang
stabil di dalam core business yang dimiliki Perseroan dengan mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:
o

Ground Services – Premier
Strategi utama Perseroan untuk pelanggan utamanya yang ada saat ini adalah dengan berusaha
untuk menyediakan jasa tambahan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan serta
terus menjaga perjanjian jangka panjang yang saat ini dimiliki oleh JAS. Sebagai contoh, JAS
telah membuka dan mengoperasikan fasilitas check-in pertama di Indonesia untuk penumpang
Internasional premium di bandara CGK yang memudahkan para penumpang tersebut dalam
menerima layanan jalur cepat mulai dari check-in hingga pintu keberangkatan. JAS juga tengah
mengembangkan sebuah Premier Lounge di Balikpapan yang pada dasarnya menargetkan
business travellers dan menyediakan layanan khusus kepada penumpang maskapai domestik.
Selain dari pelanggan maskapainya, JAS berusaha untuk terus mendapatkan pendapatan
tambahan dari ground services yang ada dengan menyediakan layanan pelengkap seperti jasa
lounge dan jasa ASA meet-and-greet untuk melayani pelanggan-non maskapai.
JAS juga berniat untuk memperluas cakupan layanan Premier-nya dengan menjalankan operasi
aerobridge, jasa pemeliharaan ground support equipment, jasa keamanan angkutan udara, jasa
perbaikan ULD dan iklan digital di Premier Lounges.

o

Ground Services – Silver
Perseroan terus berusaha untuk menarik pangsa pasar dari maskapai yang beroperasi di bandara
domestik regional yang menjadi tempat operasional JAS meliputi MES, BTH, MDC dan UPG. Sejak
tahun fiskal 2007, JAS telah berhasil mendapatkan kontrak Ground Services – Silver dengan empat
maskapai baru termasuk Air Asia, Pacific Blue, Jetstar dan Tiger Airways.
Perseroan melalui JAS juga berencana untuk memperluas operasi ramp teknis untuk pelanggan
Ground Services - Silver dan melanjutkan eksplorasi peluang joint venture dengan mitra potensial
dan maskapai baru yang beroperasi di bandara domestik Indonesia.

o

Cargo Services
Perseroan berusaha untuk terus mengeksplorasi meningkatkan pelayanan jasa kargo yang ada
di CGK, DPS dan SUB. JAS telah menerapkan cargo system (cosys) pada tahun 2010 untuk
mempersingkat waktu penyelesaian dokumen. Selain itu pada tahun yang sama JAS juga telah
memperluas area gudangnya dengan merenovasi bangunan yang ada. Renovasi ini menambah
kapasitas gudang sebanyak 25%.
Di samping pengembangan dan ekspansi dari fasilitas yang ada dan yang baru, JAS terus
berusaha untuk meningkatkan fasilitas yang ada dengan tujuan meningkatkan produktivitas dari
ruang-ruang di gudang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Peningkatan-peningkatan tersebut
saat ini diharapkan dapat dibiayai dari arus kas internal.

o

Line Maintenance
Strategi utama Perseroan untuk pelanggan utamanya yang ada saat ini adalah dengan terus
mempertahankan perjanjian kerja sama jangka panjang yang ada, dan berusaha untuk menyediakan
jasa tambahan yang menghasilkan pendapatan tambahan.
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Perseroan juga mengembangkan usaha dengan meningkatkan jumlah bandara domestik tempat
JAS dan JAE beroperasi baik untuk ground services,cargo services, maupun line maintenance
Perseroan melalui JAE, secara konsisten memonitor peralatan dan fasilitasnya dan akan terus
melakukan pembaruan lagi dan penggantian untuk memelihara standar jasanya dan memastikan
bahwa Perseroan tidak tertinggal oleh perkembangan yang terjadi di industri jasa pelayanan
bandara.
Selain mengoptimalkan fasilitas dan peralatan, Perseroan juga akan terus mencari cara untuk
mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi karyawannya diseluruh divisi, termasuk karyawan
di divisi anak perusahaan. Inisiatif tersebut antara lain, penyediaan pelatihan lintas-disiplin untuk
memfasilitasi penempatan karyawan diberbagai fungsi pekerjaan, meningkatkan produktivitas
karyawan. Perseroan menerapkan struktur biaya yang rendah dan fleksibel dengan melakukan
outsourcing fungsi kerja tidak inti kepada pihak ketiga dengan tarif per jam yang kompetitif.
b.

Mengembangkan usaha dibidang jasa boga melalui industrial catering services dengan
memanfaatkan potensi pertumbuhan sektor pertambangan serta mengembangkan bisnis in
flight catering services terutama untuk penerbangan domestik,
Perseroan melalui anak perusahaannya yaitu CASC telah menjalankan bisnis industrial catering,
yaitu memenuhi kebutuhan katering bagi beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri
tertentu seperti industri pertambangan. Saat ini Perseroan melalui CASC melayani beberapa
pelanggan seperti Pama Persada, Indominco dan Kitandin yang sebagian besar bergerak di
sektor pertambangan. Sektor pertambangan yang didukung oleh sumber daya alam Indonesia
yang melimpah di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik dan telah tumbuh
berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Perseroan berkeyakinan akan
mampu memanfaatkan pertumbuhan pasar industrial catering yang sangat dipengaruhi oleh
peningkatan pertumbuhan Industri Sumber Daya Alam dan Manufaktur dengan melakukan hal –hal
sebagai berikut:
•

Mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi yang diakui oleh lembaga pemeringkat mutu
international, sehingga dengan sertifikasi yang berlaku international tersebut diharapkan akan
menjadi kekuatan tersendiri untuk merebut pangsa pasar yang ada, khususnya merebut pangsa
pasar dari pemain lokal yang belum memberikan standar pelayanan mutu dan keselamatan
pangan yang diakui oleh international.

•

Menerapkan teknologi pemrosesan pangan yang terbaru dan terkini sehingga dapat
menurunkan biaya operasional dan dapat memberi keunggulan harga yang kompetitif terhadap
pesaing

•

memberikan jasa solusi yg terintegrasi dan bukan hanya jasa boga sehingga pelanggan dapat
fokus kepada bisnis inti, sebagai contoh dengan memberikan layanan housekeeping, laundry,
gardening, camp hire & constructions, hospitality services, transportation, warehousing dan
purchasing.

Dengan menawarkan solusi pelayanan pendukung katering yang terintegrasi sebagaimana
disebutkan diatas, diharapkan terjalin kerjasama yang erat dimana Perseroan dapat membantu
memberikan pelayanan non core business secara keseluruhan bagi pelanggan dan pelanggan
dapat fokus hanya pada core business dan operasionalnya saja
Selain menjalankan bisnis industrial catering, Perseroan juga berencana mengembangkan bisnis
di bidang in flight catering services. Pada tanggal 31 Mei 2011, Perseroan telah menandatangani
perjanjian Call Option dengan CI dimana CI, sebagai pemilik dari 4.790 saham seri A dan 9.588
saham seri B di Suatu Perusahaan Inflight Catering Services, setuju untuk menjual Call Option
atas saham-saham tersebut kepada Perseroan. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan in flight
catering services yang melayani beberapa maskapai penerbangan internasional (sebagian besar
maskapai Timur Tengah) serta beberapa maskapai penerbangan lokal, selain itu Perusahaan ini
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juga memiliki perjanjian kerja sama dengan salah satu convenient store berskala internasional
yang saat ini sedang tumbuh pesat di Indonesia untuk memasok beberapa jenis makan khususnya
untuk jaringannya yang berada tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan melihat bahwa bisnis in
flight catering services memiliki potensi yang sangat baik terutama untuk penerbangan domestik
di Indonesia yang masih tumbuh dengan pesat. Dengan menggabungkan jasa in flight catering
services serta on board sales dengan jasa ground handling dan maintenance yang telah dimiliki
oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi salah satu penyedia jasa pelayanan bandara yang
lengkap di Indonesia.
c.

Mengembangkan usaha untuk bisa menjadi salah perusahaan pengelola Airport dengan
terlebih dahulu mengembangkan Fixed Base Operator yang terintegrasi dengan Maintenance
Repair and Overhaul Facility (MRO)
Undang-Undang Penerbangan yang telah direvisi pada tahun 2009 memungkinkan perusahaan
swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan layanan pelengkap atas jasa pelayanan bandara
tertentu yang tadinya secara eksklusif hanya berada dalam cakupan kewenangan otoritas bandara.
Perseroan melihat bahwa perubahaan undang-undang tersebut membuka peluang bagi Perseroan
dengan kemampuan yang dimiliki sekarang melalui anak-anak perusahaannya untuk menjadi
perusahaan pengelola Airport, langkah awal yang dilakukan Perseroan adalah mengembangkan
usaha untuk menjadi fixed base operator yang terintegrasi dengan maintenance repair and overhaul
facility (MRO) melalui strategic partnership dengan perusahaan lokal di Indonesia.

d.

Ekspansi usaha ke bidang-bidang yang terkait dengan bisnis yang ada saat ini
Perseroan berkeyakinan bahwa disamping permintaan akan penerbangan internasional ke
dalam dan keluar Indonesia, meningkatnya perjalanan domestik dalam Indonesia mencerminkan
peluang yang signifikan untuk meningkatkan pendapatkan. Dengan demikian, Perseroan akan
terus berusaha untuk mencari peluang untuk memperluas cakupan usahanya di wilayah domestik
Indonesia baik melalui pertumbuhan organik maupun akuisisi perusahaan ground handling atau
cargo services atau aset atau perusahaan menyedia jasa ground handling dan cargo. Pada
khususnya, JAS sedang mengantisipasi proses tender untuk fasilitas gudang di BTH dan akan
mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam proses tender di fasilitas gudang di JOG.
Selain hal tersebut, revisi atas Undang-Undang Penerbangan pada tahun 2009 untuk
memungkinkan perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan layanan pelengkap
atas jasa pelayanan bandara tertentu yang tadinya secara eksklusif hanya berada dalam cakupan
kewenangan otoritas bandara. Perseroan berkeyakinan bahwa posisinya yang kuat di pasar saat
ini, terutama di CGK, DPS dan SUB, serta kerjasama jangka panjang dengan Otoritas Bandara
memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan peluang dengan memperluas kegiatan usahanya
ke usaha komplementer seperti jasa katering dan manajemen bandara baik secara independen
maupun bersama-sama dengan Otoritas Bandara.
Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menjadi penyedia jasa in flight catering yang memiliki
standar pelayanan yang tinggi, Peseroan akan memiliki kemampuan dan sertifikasi yang memadai
untuk masuk kedalam usaha industrial catering. Perseroan melihat bahwa saat ini terdapat peluang
yang cukup besar untuk menjadi penyedia jasa katering, terutama untuk m emberikan jasa katering
di wilayah-wilayah yang terdapat industri pertambangan (remote catering). Selain itu, Perseroan
juga melihat potensi yang besar untuk memberikan jasa katering untuk melayani permintaan dari
convenience store, sekolah, kantor, dan rumah sakit (town catering).

e.

Mengembangkan usaha baru yang berkaitan dengan jasa penunjang penerbangan.
Perseroan berusaha untuk mengembangkan usaha ke bisnis baru yang memiliki potensi bisnis
yang baik sebagai jasa penunjang penerbangan. Perseroan terus perupaya untuk memperluas
usahanya, baik melalui penjajakan bisnis baru atau pengakuisisian Perusahan lain. Dengan
melakukan perkembangan usaha ini, Perseroan percaya bahwa keseluruhan bisnis Perseroan
dapat tersinergi dan terintegrasi dengan baik.
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4.

Kegiatan Usaha

Perseroan adalah suatu induk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, keagenan, perwakilan,
jasa, angkutan, dan industri. Perseroan saat ini mempunyai fungsi sentralisasi dalam bidang keuangan
dan unit-unit terkait seperti legal (hukum) dan human resources (HRD), serta menjalankan kegiatan
usahanya melalui empat anak perusahaan yaitu PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (“JAS”), PT Jas Aero
Engineering Services (“JAE”), PT Citra Anugra Saranaboga (“CASB) dan PT Cipta Anugrah Sarana
Catering (“CASC”) .
A. Perseroan
Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan shared services dengan anak perusahaan, yaitu
melakukan sentralisasi kegiatan penunjang operasional anak perusahaan dibidang Keuangan, Sumber
Daya Manusia, Hukum, dan Kesekretariatan. Sehingga diharapkan akan terjadi sinergi dan efisiensi
dari bisnis proses yang disentralkan, bisnis proses juga akan lebih mudah ditinjau secara terus menerus
untuk peningkatan kualitas karena proses bisnis sudah seragam dan juga didukung oleh sumber daya
manusia yang memadai.
Adapun kontribusi Perseroan dan Anak Perusahaan serta pertumbuhannya dapat dilihat pada uraian
sebagai berikut:

Keterangan

2011
Pendapatan
PT Jasa
Angkasa
257.953.416.736
Semesta Tbk
PT JAS Aero
23.254.575.699
Engineering
PT Cardig Aero
Services Tbk
9.401.061.622
(Perdagangan)
Jumlah
290.609.054.057
Catatan: *) Tidak diaudit
Sumber : Perseroan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir
31 Mei
%
2010*)
%

88,76% 248.741.619.090

(dalam Rupiah penuh)
Tahun yang berakhir Periode 16 Juli 2009 sampai
31 Desember
dengan 31 Desember
2010
%
2009
%

88,13%

619.759.365.694

89,55%

198.103.745.597

86,25%
13,75%

8,00%

33.498.814.463

11,87%

72.162.562.349

10,43%

31.569.671.665

3,23%

-

-

191.149.604

0,03%

-

100,00% 282.240.433.553

100,00%

692.113.077.647

100,00%

229.673.417.262

100,00%

B. PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (“JAS”)
a.

Umum

JAS adalah salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa penunjang penerbangan udara
(ground handling) di Indonesia. JAS didirikan pada tanggal 8 Juni 1984 bersamaan dengan dibukanya
CGK untuk menyediakan ground services premium dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Sejak itu,
JAS mengembangkan operasinya ke 10 bandara lain di Indonesia, termasuk bandara international DPS
dan SUB.
Pada tahun 2000, JAS mengakuisisi usaha cargo handling dari afiliasinya, menjadi perusahaan nasional
yang bergerak di bidang ground services dan cargo services serta menjadi perusahaan pertama yang
menyediakan jasa pelayanan bandara yang terintegrasi di Indonesia.
JAS tercatat pada BES pada tanggal 15 Juli 2002. Pada tahun 2004, SATS yang merupakan perusahaan
Singapura yang menyediakan jasa pelayanan bandara yang terintegrasi dan jasa makanan di bandara
Changi, Singapura, menjadi pemegang saham JAS, ketika SATS membeli 49,8% saham JAS. Pada
tahun 2007, BES bergabung dengan BEJ membentuk BEI. JAS kemudian mengalami delisting
(penghapusan pencatatan) dari BEI pada bulan November 2009 terkait dengan porsi pemegang saham
publik yang tidak mencukupi.
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JAS menyediakan ground dan cargo services di 11 bandara di Indonesia termasuk Bandara Internasional
CGK, DPS, dan SUB, untuk melayani sekitar 25 maskapai Internasional dan 7 maskapai domestik
dan lebih dari 150 agen kargo, shippers, forwarders dan consignees. JAS juga menyediakan ground
services lainnya, terutama jasa lounge untuk penumpang prioritas maskapai, penyedia jasa kartu kredit
serta agen perjalanan terkemuka.
Gambar dibawah ini menunjukan jaringan operasi JAS di Indonesia:

MEDAN: POLONIA-MES

BALIKPAPAN: SEPINGGAN-BPN

MANADO: SAM RATULANGI-MDC

BATAM: HANG NADIM-BTH
TIMIKA: MOSES KILANGIN-TIM

MAKASSAR: HASANUDIN-UPG
JOGJAKARTA: ADI SUTJIPTO-JOG
JAKARTA:
SOEKARNO HATTA-CGK
HALIM PERDANAKUSUMA-HLM

SURABAYA: JUANDA-SUB

DENPASAR: NGURAH RAI-DPS

SumberSumber
: JAS : JAS

Kegiatan usaha utama JAS terdiri dari ground services dan cargo services yang masing-masing
menyumbang 45,4% dan 54,6% dari total pendapatan per 31 Mei 2011. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Departemen Perhubungan tahun 2009, JAS mengestimasi bahwa pada tahun 2010, JAS telah
menyediakan ground services kepada lebih dari 51,2% dari seluruh penerbangan internasional dan
cargo services kepada lebih dari 69,0% dari jumlah keseluruhan kargo internasional yang ditangani di
bandara-bandara yang menjadi tempat kegiatan operasional JAS.
Kegiatan usaha utama JAS adalah:
•

Ground services – (i) Ground Services – Premier, yang disediakan kepada maskapai internasional
dan maskapai domestik full service yang mengoperasikan pesawat berbadan lebar; dan (ii) Ground
Services – Silver yang disediakan kepada low cost carriers baik domestik maupun internasional
yang mengoperasikan pesawat berbadan kecil.
Ground services utama yang disediakan JAS meliputi:

•

-

Jasa layananpenumpang: pengurusan tiket, check-in, transfer dan layanan di pintu
keberangkatan, pengoperasian lounge eksekutif dan jasa ASA.

-

Jasa penanganan bagasi: sortir, bongkar muat bagasi penumpang dan penyediaan layanan
lost and found; dan

-

Jasa ramp: bongkar muat pesawat, pemanduan, jasa keamanan, operasional penerbangan,
dan jasa pembersihan interior pesawat.

Cargo services – adalah jasa yang diberikan kepada agen kargo, shippers, forwarders dan
consignees domestik dan internasional yang mengirimkan kargo melalui maskapai yang
menggunakan ground services JAS. Jasa utama, meliputi cargo build-up dan breakdown,
dokumentasi, pengurusan transfer dan transit kargo, penyimpanan kargo, pengambilan inventori
dan penanganan serta pengiriman kargo khusus seperti barang berbahaya dan hewan hidup.
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Usaha JAS mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun kebelakang. Total pendapatan
meningkat dengan CAGR 99,93% sejak tahun 2006 yaitu dari Rp353,3 miliar meningkat menjadi
Rp619,8 miliar pada tahun 2010. Laba bersih pada periode yang sama juga meningkat dengan CAGR
187,49% dari Rp12,0 miliar di tahun 2006 menjadi Rp138,6 miliar pada tahun 2010. Lima pelanggan
terbesar JAS yang secara total memiliki kontribusi sebesar lebih kurang 39,15% dari total pendapatan
pada tahun 2010 adalah Singapore Airlines, Cathay Pacific, Eva Airways, Emirates dan Saudi Arabian
Airlines.
b.

Kegiatan Usaha JAS

JAS menawarkan berbagai jenis ground services dan cargo services kepada kliennya di 11 bandara di
seluruh Indonesia. Pendapatan utama JAS dihasilkan dari ground services – premier dan cargo services
yang masing-masing berkontribusi sebanyak 33,95% dan 54,95% dari total pendapatan di tahun fiskal
2010. Tabel di bawah ini memaparkan pendapatan JAS berdasarkan unit operasional untuk periode
tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011:

2006
Rp
(miliar)
Ground Services
– Premier
Ground Services
– Silver
Ground Services
– Total

2007
%

Rp
(miliar)

2008
%

2009

Rp
(miliar)

%

Rp
(miliar)

2010
%

Rp
(miliar)

%

periode 5 bulan
yang berakhir
pada tanggal 31
Mei 2011
Rp
%
(miliar)

183,7

52,00

191,5

48,42

209,8

41,81

221,2

38,73

210,2

33,91

90,5

35,08

10,1

2,86

22,6

5,71

37,3

7,43

71,4

12,50

68,7

11,08

26,7

10,35

193,8

54,85

214,1

54,13

247,2

49,26

292,6

51,23

278,9

45,00

117,2

45,43

Cargo Services

159,5

45,15

181,4

45,87

254,6

50,74

278,6

48,77

340,9

55,00

140,8

54,57

Total
Sumber : JAS

353,3

100,00

395,5

100,00

501,8

100,00

571,2

100,00

619,8

100,00

258

100,00

Ground Services
JAS telah menyediakan ground services lebih dari 25 tahun dan telah tumbuh menjadi salah satu
perusahaan independen yang bergerak di bidang ground services di Indonesia. JAS mengestimasi
pada tahun 2011, JAS melayani sekitar 55% maskapai Internasional yang beroperasi di Indonesia.
Mengacu pada perjanjian konsesi dengan Otoritas Bandara, JAS menyediakan berbagai ground
services kepada pelanggan maskapai beserta penumpangnya, seperti:
•

Jasa pelayanan penumpang - meliputi kegiatan pengurusan tiket, check-in, transfer, pintu
keberangkatan dan airline service counter, jasa ASA yang disesuaikan untuk membantu penumpang
tertentu di bandara, pengoperasian jasa ruang tunggu eksekutif Premier dan Esplanade di CGK dan
DPS, menyediakan jasa pelayanan kedatangan, keberangkatan dan transit penumpang termasuk
penumpang dengan kebutuhan khusus dan menyediakan jasa umum pelayanan kru pesawat untuk
pelanggan maskapainya;

•

Jasa pelayanan bagasi – meliputi jasa pelayanan bagasi untuk pelanggan maskapai domestik dan
internasional termasuk layanan pemilahan, dan bongkar muat bagasi penumpang serta layanan
pelengkap lost and found di berbagai bandara tempat JAS beroperasi; dan

•

Jasa ramp dan apron – meliputi jasa untuk pelanggan maskapai penumpang dan pesawat barang,
termasuk layanan pelengkap dan pengoperasian ground support equipment untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang dan kru pesawat serta bongkar muat bagasi, flight-load planning dan
dokumentasi, pemanduan, push-back pesawat, jasa keamanan, pengoperasian penerbangan, jasa
pembersihan interior pesawat dan ground services lainnya.
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Jasa Lounge
JAS mengoperasikan fasilitas lounge seperti premier lounges di CGK, DPS dan BPN serta Esplanade
Lounge di CGK untuk penumpang kelas satu dan bisnis yang berpergian dengan pelanggan maskapai
JAS dan juga pelanggan prioritas penyedia jasa kartu kredit dan agen perjalanan terkemuka, melayani
hampir 400.000 penumpang per tahun.
Selama periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011, diestimasikan 188.628 penumpang
telah ditawari Ground Services – Premier pada lounge eksekutif yang dikelola JAS.
Tabel berikut ini memaparkan jumlah penumpang yang dilayani oleh lounge terkait yang dioperasikan
di bawah Ground Services – Premier untuk masing-masing tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan
periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011:

2006

Orang
Premier
225.664
Esplanade
132.766
Total
358.430
Sumber : JAS

%
62,96
37,04
100,00

2007

Orang
249.802
138.972
388.774

%
64,25
35,75
100,00

2008

Orang
263.009
130.174
393.183

%
66,89
33,11
100,00

2009

Orang
258.324
109.178
367.502

%
70,29
29,71
100,00

periode 5
bulan yang
berakhir
2010
pada
tanggal
31 Mei
2011
Orang
%
Orang
310.009
72,75
142.609
115.240
27,04
46.019
426.140 100,00
188.628

Airport Special Assistance (“ASA”)
JAS secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan dan mengubah pengalaman penumpang yang
berpergian dengan menggunakan jasa JAS. Salah satu inisiatif tersebut adalah ASA, yang diluncurkan
di delapan bandara, meliputi CGK, SUB, DPS, MES, JOG, BTH, MDC dan UPG. ASA menawarkan
beragam pelayanan yang dapat diminta termasuk, mempercepat proses imigrasi yaitu dengan membantu
pengisian kartu imigrasi, pengaturan transportasi darat, bantuan bagasi dan pelayanan lainnya pada
saat keberangkatan dan kedatangan. JAS juga telah membuat perjanjian dimana JAS memberikan jasa
ASA kepada pelanggan non-maskapai tertentu seperti bank, penyedia jasa kartu kredit, perusahaan
multinasional dan agen perjalanan terkemuka. Sampai dengan tanggal diterbitkannya informasi ini, JAS
telah membuat perjanjian untuk menyediakan pelayanan ASA kepada 22 maskapai internasional, tujuh
maskapai domestik dan tiga bank, penyedia jasa kartu kredit dan agen perjalanan.
c.

Sertifikasi JAS

Pengakuan dari institusi tertentu kepada Perseroan/Anak Perusahaan atas barang/jasa yang
diproduksinya serta layanan yang diberikan adalah sebagai berikut :
Sertifikat Operasi Dirjen Perhubungan Udara diterbitkan pada September 2008 (berlaku selama
5 tahun) dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara
IATA member of IGHC mulai didapatkan pada tahun 2002 dikeluarkan oleh IATA (International Air
Transport Association)
ISAGO didapatkan pada tahun 2011 dikeluarkan oleh IATA (International Air Transport Association)
d.

Kebutuhan Investasi

1.

Kebutuhan investasi JAS yang tinggi di 2011 meliputi proyek ekspansi gudang 521 di CGK (Cargo
Import), implementasi sistem IT (JAS Cargo Billing (JACS) dan HRIS) dan perbaikan dan Ground
Support Equipment (GSE).
Kebutuhan investasi JAS pada tahun 2012 s/d 2015 meliputi pembangunan gudang kargo baru di
DPS, pembelian GSE sebagai penggantian GSE yg sudah harus retired dan kebutuhan ekspansi
bisnis Lounge (CGK, SUB, Remote Station), Cargo Domestic dan Akusisi Ground Handling
Company di Remote Station.

2.
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e.

Pelanggan Utama JAS

Ground Services
Sampai dengan Latest Practicable Date, JAS menyediakan Ground Services – Premier kepada
maskapai internasional di tabel dibawah ini, yang kurang lebih mencerminkan lebih dari 25,1% dari
penerbangan internasional ke Indonesia pada tahun 2010 (Sumber: Departemen Perhubungan tahun
2009 dan estimasi JAS tahun 2010). Pelanggan utama dari Ground Services – Premier adalah sebagai
berikut:
1. All Nippon Airways
2. Airfast Indonesia
3. Alwafeer Air
4. Cathay Pacific
5. China Eastern AL
6. Emirates
7. Etihad
8. Eva Air
9. KLM
10. Kuwait Airways
11. Lufthansa
12. Philippine Airlines
13. Premi Air
14. Qantas
15. Qatar Airways
16. Saudi Arabian
17. Singapore Airlines
18. Strategic Airlines
19. Trans-aero
20. Turkish Airlines
21. Yemenia Airways
22. Shanghai Airlines
Disamping itu, JAS juga menyediakan Ground Services – Silver kepada 13 maskapai, termasuk
diantaranya:
1. ValuAir
2. Jetstar
3. Virgin Blue
4. Mandala
5. Air Asia
6. Express Air
7. Tiger Airways
8. Mihin Lanka
9. Cebu Pacific Airways
10. Silkair
11. Sriwijaya Air
12. Skywest Airlines
13. Citilink
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JAS juga menyediakan jasa pelayanan bandara dan ground handling untuk pelanggan non-maskapai
seperti yang berikut ini:
1. Standard Chartered
2. UOB Buana
3. Development Bank of Singapore
4. JTB
5. Bank Negara Indonesia
6. ANZ Indonesia
7. HIS
8. JALPAK
9. ReGuard General Insurance
10. CIMB Niaga
11. Permata Bank
12. Priority Pass
13. Proctor & Gamble
14. General Electric
15. Industrial and Commercial Bank of China
16. Rama Tours
17. Citibank
18. Principia
Ground Services – Premier
JAS menawarkan pelayanan Ground Services – Premier di empat bandara di Indonesia yaitu CGK, DPS,
SUB dan HLP. JAS saat ini menyediakan Ground Services – Premier untuk 25 maskapai internasional
yang beroperasi di bandara-bandara tersebut.
Pada tahun 2010, staf JAS yang bekerja di divisi Ground Services – Premier menangani lebih dari 10.500
penerbangan internasional, lebih dari 1.100 penerbangan domestik dan sekitar 117 penerbangan privat
atau charter, mewakili lebih dari 5 juta penumpang dengan rata-rata 33 penerbangan per hari, yang
datang, pergi dari dan transit melalui bandara CGK, DPS dan SUB.
Ground Services – Premierdirancang untuk memenuhi kebutuhan maskapai internasional full-service
yang pada umumnya mengoperasikan pesawat berbadan lebar dan lebih mengutamakan paket jasa.
Ground Services - Premier pada prinsipnya dapat dibedakan dari Ground Services – Silver melalui
pengaturan biaya jasa kepada pelanggan. Mohon lihat bagian “Pengaturan Biaya Jasa”.
Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penerbangan yang ditangani oleh Ground Services-Premier
JAS di bandara yang terkait untuk masing-masing tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan periode
5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011:

2006
(x)
%
Internasional
11.680 91,74
Domestik
886
6,96
Privat / Charter
166
1,30
Total
12.732 100,00
Sumber : JAS

2007

2008

(x)
%
(x)
11.639 91,13 11.820
1.038
8,13
1.005
95
0,74
177
12.772 100,00 13.002

2009

2010

%
(x)
%
(x)
90,91 10.086
88,96 10.649
7,73
1.062
9,37 1.124
1,36
190
1,68
117
100,00 11.338 100,00 11.890

%
89,56
9,45
0,98
100,00

periode 5 bulan
yang berakhir
pada tanggal
31 Mei 2011
(x)
4,577
438
47
5.062

Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penumpang yang ditangani oleh Ground Services-Premier JAS
di bandara yang terkait untuk masing-masing tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan periode 5 bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011:
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2006
Orang

2007
Orang

%

2009

Orang

%

2010
%

Orang

%

3.187.031

91,74 3.507.159

91,13 3.661.792

90,91 3.482.466

88,96

3.668.479

72,95

1.593.134

DPS
952.522
SUB
393.698
Total
4.533.251
Sumber : JAS

6,96 1.151.640
1,30
406.009
100,00 5.064.808

8,13 1.495.504
0,74
392.592
100,00 5.549.888

7,73 1.086.510
1,36
396.792
100,00 4.965.768

9,37
1,68
100,00

1.078.248
281.368
5.029.069

21,44
5,59
100,00

429.583
94.259
2.116.976

CGK

%

2008

Orang

(orang)
periode 5 bulan
yang berakhir
pada tanggal
31 Mei 2011
Orang

Ground Services dilakukan dalam batas yang telah ditetapkan oleh perjanjian antara JAS dan pelanggan
maskapai. Di dalam perjanjian lisensi jasa penanganan penumpang antara JAS dengan Otoritas
Bandara, JAS diharuskan untuk mencapai standar kinerja, sebagai contohnya, yang berhubungan
dengan jasa penanganan bagasi, termasuk memastikan waktu minimum dari penyerahan bagasi
pertama, waktu maksimum dari penyerahan bagasi terakhir dan jumlah maksimal dari insiden salah
penanganan bagasi per 10.000 bagasi yang di tangani. JAS mengawasi secara ketat acuan kinerja
dengan tujuan untuk melebihi Service Level Agreements. Standar kinerja internal diatur pada tingkat
yang lebih ketat, sebagai contoh pada tahun 2010, JAS mencapai 99,82% sehubungan dengan waktu
kedatangan bagasi, kinerja ini melebihi standar kinerja internal yaitu minimal sebesar 98,4% dan standar
maskapai yaitu minimal sebesar 95%.
Ground Services – Silver
JAS menawarkan pelayanan Ground Services – Silver kepada 12 low cost carrier internasional dan
domestik yang beroperasi di CGK, DPS, SUB, JOG, MDC, MES, UPG, BTH, BPN dan SOC dengan
detil sebagai berikut:
Hang Nadim-Batam
Narrow Body Capability
Diversion Handling

Adi Sutjipto -Jogjakarta
Narrow Body Capability
Diversion Handling

Sepinggan-Balikpapan
Narrow Body Capability
Diversion Handling
Execuve Lounges

Banda Aceh

Polonia – Medan

Sam Ratulangi-Manado

Narrow Body Capability
Wide Body Capability
Freigter Capability
Diversion Handling

Narrow Body Capability
Diversion Handling

Pekanbaru
Padang

Moses Kilangin - Timika
Palembang
Ambon

Banjarmasin

Hasanuddin - Makassar

Soekarno Haa - Jakarta
Narrow Body Capability
Wide Body Capability
Freigter Capability
Diversion Handling
Warehouses
Execuve Lounges

Solo

Ampenan

Juanda - Surabaya
Narrow Body Capability
Wide Body Capability
Freigter Capability
Warehouses

Existing Operations
Planned Expansion

Denpasar - Bali
Narrow Body
Capability
Wide Body Capability
Freigter Capability
Diversion Handling
Warehouses
Execuve Lounges

Narrow Body Capability
Diversion Handling

Silver Staons

MES – Polonia, Medan
BTH – Hand Nadim, Batam
CGK – Soekarno Ha a, Jakarta
JOG – Adi Sutjipto, Jogjakarta
SUB – Djuanda, Surabaya
DPS – Ngurah Rai, Denpasar
BPN – Sepinggan, Balikpapan
UPG – Hasanudin, Makassar
MDC – Sam Ratulangi, Manado

Sumber : JAS
Sumber : JAS

Pada tahun 2010, staf pada bagian Ground Services – Silver telah menangani lebih dari 43.000
penerbangan yang mewakili sekitar 10,7 juta penumpang, dengan rata-rata lebih dari 100 penerbangan
per hari.
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Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penerbangan yang ditangani Ground Services – Silver di
bandara terkait untuk masing-masing tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan periode 5 bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Mei 2011:

2006

Penerbangan
(x)
Internasional
Domestik
Ad hoc
Total
Sumber : JAS

1.296
4.655
5.951

2007

%

(x)

2008

%

21,78 1.950
78,22 15.768
100,00 17.718

(x)

11,01
3.589
88,99 26.353
100,00 29.942

2009

%

(x)

11,99 13.387
88,01 26.558
106
100,00 40.051

periode
5 bulan yang
berakhir pada
tanggal
31 Mei 2011

2010

%
33,42
66,31
0,26
100,00

%

(x)
19.495
24.080
85
43.660

(x)

44,65
55,15
0,19
100,00

8.860
5.501
68
14.429

Ground Services – Silver dirancang untuk mengiringi kebutuhan yang meningkat dari low cost carriers
dengan model usaha tanpa layanan tambahan yang beroperasi dalam lingkungan yang sensitif terhadap
harga. Dalam rangka menjaga biaya agar terus berada dalam jangkauan pelanggan layanan Ground
Services – Silver, JAS memanfaatkan kelompok karyawan yang muda dan bersemangat yang dilatih
untuk menyediakan kualitas jasa dengan struktur organisasi yang ramping dan efisien.
JAS menyediakan Ground Services – Silver dan menagihkannya kepada pelanggan dengan basis
yang ramping. Penekanan JAS terhadap layanan pelengkap dari Ground Services – Silver adalah
memastikan kepatuhan terhadap standar Internasional atas keselamatan, keamanan dan kinerja yang
tepat waktu. Ground Services – Silver dirancang untuk menawarkan paket jasa handling yang dasar
sementara menawarkan tambahan jasa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari maskapai dan
tagihkan dengan basis penggunaan.
Dalam rangka menjaga komponen biaya tetap rendah dan untuk memastikan alokasi biaya yang efektif
terhadap sumber daya yang digunakan untuk keahlian utamanya dan area dengan daya saing unggulan,
JAS melakukan outsouring terhadap fungsi non-inti, seperti pembersihan interior pesawat dan porter
bagasi dan juga menyewa ground service equipment tertentu. Selebihnya, JAS menggunakan model
outsourcingpiece-rate dalam rangka menjaga biaya sesuai dengan pendapatan usaha, seperti per
penerbangan atau per-ULD. Mohon lihat bagian “Pengaturan Outsourcing”.
Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penumpang yang ditangani melalui Ground Services – Silver
di bandara terkait untuk masing-masing tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan periode 5 bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Mei 2011. Total penumpang yang ditangani melalui Ground Services – Silver
tumbuh dengan CAGR 206,72% dari tahun 2006 ke 2010.

2006

Orang
CGK
348.976
DPS
64.730
SUB
40.863
MDC
41.733
UPG
124.441
BTH
83.085
MES
40.519
JOG
50.501
BPN
SOC
Lain81.878
lain
CGK
348.976
Sumber : JAS

2007

%
30,53
27,80
15,88
0,89
2,40
3,14
2,27
9,24
6,63
-

Orang
3.990.430
3.489.449
1.217.073
84.298
219.628
210.414
286.003
818.375
440.858
12

%
37,10
32,44
11,31
0,78
2,04
1,96
2,66
7,61
4,10
0,00

periode
5 bulan yang
berakhir pada
tanggal
31 Mei 2011
Orang
1.248.533
1.436.074
205.765
28.535
93.122
7.499
245.691
181.533
10.773
-

123.863

1,22

-

-

-

32,09 3.108.086

30,53

3.990.430

37,10

1.248.533

2008

%
39,80
7,38
4,66
4,76
14,19
9,48
4,62
5,76
0,00
-

Orang
1.037.372
357.600
376.056
52.203
121.706
338.234
301.796
342.730
166.561
-

%
30,01
10,34
10,88
1,51
3,52
9,78
8,73
9,91
4,82
-

Orang
2.410.317
803.970
1.199.041
54.137
109.324
455.933
413.305
704.807
586.182
-

9,34

362.900

10,50

775.183

39,80

1.037.372

30,01

2.410.317

2009

%
Orang
32,09 3.108.086
10,70 2.830.730
15,96 1.617.064
0,72
90.648
1,46
244.464
6,07
319.451
5,50
230.800
9,38
940.455
7,80
675.464
335
10,32
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Kesuksesan JAS pada segmen Ground Services – Silver dihasilkan dari kemampuannya untuk
memaksimalkan produktivitas para staf dengan melatih mereka di berbagai bidang. Sebagai contoh,
pada layanan jasa ramp, karyawan dapat diwajibkan untuk melakukan tugas penarikan bagasi, operasi
push-back dan pemanduan pada suatu penerbangan. Demikian pula dengan staf yang menangani
penumpang dapat diwajibkan untuk mengoperasikan counter check-in, mem-boarding-kan penumpang
dan layanan penumpang lainnya.
Cargo Services
JAS memulai cargo services pada tahun 2000 dan merupakan penyedia layanan kargo di Indonesia.
JAS menyediakan layanan di CGK, DPS, SUB dan HLP untuk agen kargo, shippers, forwarders dan
consignees berskala internasional dan domestik yang mengirimkan barangnya melalui maskapai yang
merupakan pelanggan layanan kargo dari JAS, baik itu menggunakan pesawat penumpang yang
membawa kargo dan/atau pesawat pengangkut barang. Khususnya, JAS menyediakan cargo services
untuk ekspor, impor dan transhipment dari pengiriman barang internasional maupun domestik termasuk
barang tidak tahan lama, barang benilai tinggi dan barang berbahaya yang telah mendapat ijin. Sampai
dengan tanggal diterbitkannya informasi ini, JAS mengoperasikan empat terminal kargo di CGK, DPS,
SUB dan HLP dengan jumlah ruang gudang sebesar sekitar 23.789 meter persegi dan menangani
sekitar 238.005 ton kargo pada tahun 2010
Sampai dengan tanggal diterbitkannya informasi ini, JAS memiliki lebih dari 150 pelanggan agen,
shippers dan consignees yang mengirimkan barangnya melalui 33 pelanggan maskapai JAS. Mohon
lihat “Pelanggan Kargo Utama”.
JAS menyediakan cargo services untuk berbagai jenis kargo, termasuk:
•
Pengiriman general cargo, seperti kain, furniture dan peralatan;
•
Pengiriman barang yang rentan, seperti laptop, hand phone dan komponen elektronik high-end;
•
Pengiriman barang berharga seperti perhiasan dan barang antik;
•
Pengiriman barang yang membutuh penanganan cepat;
•
Pengiriman barang yang tidak tahan lama seperti makanan segar dan makanan beku;
•
Pengiriman surat internasional untuk agen penyedia jasa pengiriman;
•
Pengiriman hewan hidup; dan
•
Pengiriman barang terbatas atau spesial (senjata, bahan peledak atau bahan radioaktif).
Berdasarkan catatan dari Biro Pusat Statistik untuk tahun 2009-2010 dimana rata-rata perumbuhan
cargo untuk station CGK, HLP, DPS dan SUB adalah sebesar 5% dan adanya pelanggan baru dan
tambahan flight yang berasal dari :
All Nippon Airlines terbang setiap hari
Turkish Airlines (1 flt/week)
Cathay Pacific Airlines (flight 6flt/week)
Strategic Airlines (2flt/week).
Tabel berikut ini memaparkan volume kargo (ton) yang ditangani oleh JAS pada bandara yang
bersangkutan untuk periode tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan periode 5 bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2011:
2006
ton
CGKdan
157.115
HLP
DPS
14.555
SUB
12.278
Total
183.948
Sumber : JAS

2007

2009

85,41 154.292

80,64

154.256

79,35 152.430

77,05 182.844

76,82

81.627

7,91 18.271
6,67 18.774
85,41 191.337

9,55
9,81
80,64

19.623
20.529
194.408

10,09 23.647
10,56 21.750
79,35 197.827

11,95 27.096
10,99 28.064
77,05 238.005

11,38
11,79
76,82

7.416
9.312
98.355
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%

ton

periode 5 bulan
yang berakhir
pada tanggal
31 Mei 2011
ton

ton

%

ton

2010

%

%

ton

2008

%

Kargo impor dikirim ke terminal kargo milik JAS oleh apron services unit. Unit penanganan kargo kemudian
membongkar palet kargo, kontainer dan troli untuk menyimpanan kargo di terminal sehingga JAS dapat
memberikan fasilitas penyimpanan yang terspesialisasi misalnya cold storage dan penyimpanan untuk
barang-barang tidak tahan lama dan berbahaya. JAS menangani dokumentasi yang terkait dengan
pengiriman barang impor dan mengatur inspeksi bea cukai dan persiapan pengiriman. Pengambilan
barang dilakukan oleh agen penyedia jasa pengiriman dari terminal JAS dan JAS memiliki standar
layanan yang ketat untuk memastikan bahwa barang siap untuk dikirim. JAS juga menawarkan jasa
pengiriman cepat (rush handling) dimana barang kiriman dapat ditangani dalam waktu dua jam, lebih
cepat dari standar actual time arrival yaitu empat jam. Untuk kargo ekspor, proses penanganannya
sama dengan kargo impor (kecuali dalam hal memuat palet kargo) dengan urutan sebaliknya.
Pada tahun 2010, dwelling time rata-rata yang dicapai JAS adalah sekitar 2,86 hari dan produktivitas
staf sekitar 52,6 ton/staf per bulan. JAS berusaha untuk meningkatkan kualitas Cargo Services
dengan memperkenalkan program-program yang terkait dengan keselamatan, penanganan ULD dan
pencegahan kerusakan kargo.
Kegiatan cargo services yang di lakukan JAS memiliki peralatan yang lengkap untuk menangani
kelebihan kargo, yang biasanya terjadi selama masa libur menjelang Lebaran. Pada saat kejadian
Tsunami di Aceh Desember 2004, JAS mampu menangani aliran kargo yang sangat besar yang berasal
dari bantuan kemanusiaan dan memastikan penanganan dan pengantaran barang ke penerima yang
bersangkutan dan juga penerbangan transfer ke Aceh.
Pelanggan Kargo Utama
Pelanggan JAS di segmen pelayanan kargo terdiri atas lebih dari 150 agen kargo, shippers, forwarders
dan consignees, baik yang berskala internasional maupun domestik yang mengirimkan barangnya
melalui maskapai yang menjadi pelanggan jasa ground handling JAS, baik yang menggunakan pesawat
penumpang yang membawa kargo dan / atau pesawat pengangkut barang. Pelanggan penting dari JAS
adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•
•

DHL Global Forwarding
DHL Express
Expeditors Indonesia
Nippon Express
Panalpina
TNT
UPS

Tidak terdapat ketergantungan antaran JAS dengan para pelanggan utama.
f.

Pengaturan Biaya Jasa JAS

Ground Service – Pengaturan Kontrak
JAS menandatangani sebuah kontrak dengan setiap pelanggan ground services. Cakupan dari setiap
kontrak disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan maskapai, memperhitungkan
beberapa faktor, termasuk:
•
•
•
•
•

Jenis pesawat;
Apakah itu penerbangan pesawat penumpang atau pesawat pengangkut barang;
Kapasitas bangku dan kargo serta konfigurasi pesawat;
Banyaknya layanan yang disediakan untuk pesawat seperti jasa ruang tunggu, keamanan,
pengaturan penggunaan peralatan dan layanan operasional;
Banyaknya layanan yang diberikan kepada penumpang meliputi ASA, mishandled baggage cash
advance, layanan akomodasi dan makanan untuk penundaan penerbangan; dan
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•

Karakter penerbangan seperti misalnya apakah itu penerbangan turnaround (dimana terdapat
penggantian penumpang, bagasi dan muat barang secara keseluruhan) atau penerbangan transit
(dimana hanya ada pergantian parsial dari penumpang, bagasi dan muat barang).

Ground Services – Pengaturan Penagihan
Setelah cakupan dari kontrak telah ditentukan, penagihan akan dilakukan berdasarkan apakah maskapai
adalah pelanggan dari Ground Services – Premier ataukah Ground Services – Silver:
•

Ground Services - Premier - Perjanjian pada umumnya berlaku untuk jangka waktu dua atau tiga
tahun dan dalam bentuk paket penawaran dengan harga yang tetap yang bersifat komprehensif
dan biasanya dalam mata uang USD. Perjanjian biasanya mengatur SLA , jadwal dari pembayaran
dan penalti untuk pembayaran yang terlambat secara terpisah; dan

•

Ground Services - Silver – Kontrak sebagian besar dalam Rupiah dan pada umumnya memilki
jangka waktu antara dua atau tiga tahun, dengan tingkat biaya yang rendah untuk suatu paket
pelayanan dasar, dan tagihan tambahan yang bergantung pada beberapa faktor seperti tambahan
biaya dari pelayanan tambahan yang diperlukan oleh maskapai. Pelanggan tertentu diharuskan
untuk menyediakan garansi bank atau deposit atau membayar tunai untuk memastikan tagihan
dibayar tepat waktu.

Jasa Pelayanan Kargo – Pengaturan Penagihan
Jasa pelayanan kargo yang dibebankan kepada pelanggan/maskapai penerbangan adalah berdasarkan
antara lain : berat (perkilo) dan Unit Load Device (ULD/container)
Sedangkan untuk cargo agent dan pemilik barang kargo ditetapkan berdasarkan berat barang dan
lama barang mengendap/perhari ditambah jasa dokumentasi. Khusus untuk pelayanan ini pelanggan
harus membayartunai kepada Kasit JAS. Namun untuk kemudahan beberapa pelanggan besar dapat
memberikan deposit atau bank garansi
JAS menagih klien maskapai dan agen untuk cargo services yang disediakan berdasarkan pada alokasi
biaya pengiriman diantara kedua pihak. Banyak aspek dari cargo services mengundang tambahan biaya
yang bervariabel , seperti penyediaan peralatan, pelayanan kargo, persiapan dokumentasi bea cukai,
penanganan fisik, penanganan kargo khusus, pengumpulan dan pemecahan kargo, serta transfer dan
trasit kargo dan freight. JAS menagih maskapai untuk bongkar muat kontainer, sementara layanan
pelengkap penyimpanan di gudang biasanya ditagihkan ke agen, forwarder dan importir/eksportir
langsung.
g.

Pengaturan Outsourcing JAS

Dalam rangka untuk memaksimalkan nilai kepada pelanggannya dengan menyalurkan sumberdayanya
untuk keahlian utama di mana JAS memiliki keunggulan daya saing yang signifikan, JAS melakukan
outsourcing beberapa layanan gudang, jasa kebersihan dan keamanan tertentu kepada pihak ketiga
para penyedia jasa berikut ini:
Supplier

Fungsi

Cardig International, Soewarna & Otoritas Bandara

Sewa ruang & Kantor

Cardig International

Keamanan Bandara

Avia Jaya Indah & Dian Ayu Primantara

Jasa kebersihan interior pesawat

Satria Piranti Perkasa

Sewa GSE

Dian Ayu Primantara

Layanan bandara

Sita, Telkom & Lintas Arta

Komunikasi

Tripilar Humanika Sejahtera & Wahana Garuda Purnakarya

Outsourcing SDM

Dian Ayu Primantara

PORTER bagasi dan kargo
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h.

Teknologi Informasi (“TI”) JAS

Sistem teknologi informasi JAS adalah komponen yang sangat penting terhadap keberlangsungan
usaha JAS. JAS terus berusaha untuk memperbaiki sistem informasinya untuk meningkatkan efisiensi
dari pelayanan ground services, cargo services and operasional administratif dengan memanfaatkan
solusi TI yang terintegrasi.
Program penting TI yang dilakukan oleh JAS meliputi yang berikut ini:
•

Ground Services – JABS – JAS mengimplementasikan JABS pada bulan Juli 2009 yang
memungkinkan JAS untuk menangani dan mencatat semua proses ground handling yang
dilakukannya termasuk yang berhubungan dengan pusat kontrol JAS, ruang tunggu, keamanan,
pengurusan tiket, pelayanan dan pengantaran bagasi, ASA, miscellaneous cash expense dan
mishandled baggage cash advance, serta penagihan aktivitas yang terkait kepada maskapai
internasional dan domestik. Sistem JABS meningkatkan produktivitas, pengawasan internal dan
integritas di antara proses dan mempercepat siklus penagihan.

•

Cargo Services - JACS – kemudian, di bulan September 2009, JAS mulai menjalankan JACS,
yang jika dioperasikan secara penuh, akan memungkinkan JAS untuk untuk mengintegrasikan
sistem TI cargo-handling, meningkatkan kinerja manajemen gudang, manajemen pelanggan,
manajemen ULD dan memperbaiki sistem penagihan. JACS adalah sistem yang berdasar pada
solusi sistem informasi COSYS milik pihak ketiga yang telah diimplementasikan secara luas di dunia
untuk kebutuhan pelayanan kargo. Sebagai contoh, sistem JACS dapat memungkinkan JAS untuk
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan operasional pelayanan kargo
dan untuk mengurangi biaya operasional dengan komunikasi yang lebih baik, modul penagihan
yang terintegrasi, SITA, CCN, Modul Pengangkut dan sistem pelacakan barang. Sistem yang baru
meliputi fungsi gudang barang JAS yang ada, menggunakan sistem bar-coding dan penandaan
identifikasi radio untuk melacak lokasi dan pergerakan dari barang di dalam terminal barang.
Sistem ini juga menyediakan fungsi tambahan yang memungkinkan JAS untuk mengintegrasikan
pembukuan gudang, penyesuaian dokumen, pengawasan penerbangan dan meningkatkan layanan
untuk pelanggan. Perseoan telah meluncurkan operasi percontohan dari JACS pada Juli 2010.

i.

eBS – pada bulan Agustus 2009, JAS membeli program Oracle R.12 untuk memperbaiki sistem
keuangan dan pembukuan dari seluruh operasinya di Indonesia. JAS menjalankan latihan Business
Process Simulation pada seluruh proses back office dalam rangka untuk menstandardisasi proses
bisnisnya di seluruh Indonesia. Paket eBS meliputi seluruh kegiatan operasional keuangan JAS
termasuk buku besar, akun piutang, akun hutang, aset tetap, manajemen uang, pembelian dan
persediaan. Sistem eBS memperbaiki proses internal dengan menyediakan laporan manajemen
yang akurat dan tepat waktu untuk kepentingan audit dan laporan keuangan.
Penjualan dan Pemasaran JAS
Strategi penjualan dan pemasaran JAS adalah pencarian pelanggan baru, pengembangan
pelanggan yang ada, peluncuran pelayanan baru, perbaikan struktur harga dan memastikan
kepuasan pelanggan.
JAS menggunakan pendekatan yang aktif untuk memasarkan jasanya kepada klien maskapai
dan non-maskapai yang ada dan yang potensial. JAS berkomitmen untuk menyediakan layanan
berkualitas kepada kliennya dan terus meningkatkan standar layanannya kepada klien maskapainya untuk memelihara hubungan dengan mereka. JAS bekerja sama dengan klien-nya untuk
memenuhi standar layanan tertentu dan membantu mereka memperbaiki operasional mereka
dengan membangun layanan baru dengan nilai tambah dan dengan menyesuaikan layanan
dengan kebutuhan pelanggannya. Staf pemasaran JAS berusaha untuk terus menjalin hubungan
yang dekat dengan klien untuk memastikan bahwa personel ground services merespon terhadap
kebutuhan layanan dari pelanggan tersebut.
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j.

Penghargaan JAS

Sebagai bukti pengakuan atas kualitas tinggi dari layanan yang diberikan, JAS telah menerima berbagai
macam penghargaan dari klien internasionalnya berikut ini:
2010
Frost & Sullivan
2009

Best Employer of the Year

CGK
Emirates

•
•

The great performance on handling Emirates Arrival Area -Network Report For
the Month of Dec’08
Ontime Performance 100% for January & February 2009

•

Excess baggage collection for month ending Feb 2009

Qatar Airlines

•

Platinum Status Reward for Ontime Performance Feb’09

Lufthansa

•

Quality Result for 2008 Key Performance Indicator and Performance Indicator

Cebu Pacific

•

Good Performance for Ontime Performance Domestic Aug’09

Singapore Airlines

•

Station performance SIA Cargo FY 08/09

•

Cargo Station Performance Award FY2009/2010 Jun’09

•

SPS Result for July’09 – strong improvement made in all areas

KLM

•

“Good Level” for Score AF-KL Apr - Jul’09

Eva Air

•

F3 Baggage Trial Aug’09 that satisfy BR requirements

•

2nd position on Station Performance Groups

•

CEO TCS Award for Creative Customers Service, category Team Award

•

3rd Position in Ground Handling Award

Cathay Pacific
Airways
CGK

•

Top 5 out of 46 Cathay Pacific and Dragonair stations in terms of station
performance

Qatar Airways

•

Etihad Airways

•

Eva Air

•

Platinum Award for 100% Ontime Performance on March, April, September and
October
100% Achievement of Unit Load Device Management Key Performance
Indicator, November
Excellent Performance for Electronic Data Interchange/PDE

Saudi Arabian
Airlines
DPS

•

Station Excellent Performance for 100% Ontime Performance

Cathay Pacific
Airways
Singapore Airlines

•

Staf Best Performance Award

•

Chairman Award for Most Creative Staf

Silk Air

•

The Pride of Silk Air for Operation Best Station Reward

Cathay Pacific
Airways
CGK

•

Most Improved Airport Ranking Award 2007

Qatar Airliways

•

Baggage Performance result for June 2007 (Gold Category Station – Far East
and Australasia

•

CEO TCS Award as The Most Creative Customer Service

•

Best Station for Group I FY 2006/2007 Handling

•

CEO TCS Award for The Best Delay Handling

DPS
Singapore Airlines
PT Angkasa Pura I
SUB

2008

SUB

2007

DPS
Singapore Airlines
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Cathay Pacific
Airways

•

Top 3 Rank Cathay Pacific Network for Outstanding Performance Year 2006

•

The Best Ground Handling Agent for passengers handling

•

Best Performance for Ramp Handling

•

Excellent Performance Station Award

Silk Air

•

The Pride Silk Air Award for Best Service Provider

Cathay Pacific

•

Best Performance Achievement of Zero Ramp Defect Award

Eva Air
SUB

JAS yakin bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan langsung atas tim manajemen yang
kuat serta kualitas layanan yang tinggi yang dipersembahkan oleh karyawannya.
k.

Skema Pelayanan Jasa JAS

JAS diijinkan untuk menyediakan ground handling dan cargo services di bandara tempat JAS beroperasi
melalui kerjasama lisensi dengan Otoritas Bandara. Kebanyakan perjanjian handling dengan maskapai
mengatur standar kinerja tertentu. Seperti, kinerja tepat waktu, dan tingkat kesalahan penanganan
bagasi dan kargo. Secara umum, JAS telah berhasil memenuhi standar kinerja ini dan bertujuan untuk
secara terus menerus meningkatkan standard layanannya.
Proses Layanan Ground Handling yang dilakukan JAS dapat dilihat pada skema berikut ini:
Pendaratan
Pendaratan

Selama Di Darat
Selama Di Darat

Komunikasi
Komunikasi
darat - udara
darat - udara

Tinggal Landas
Tinggal Landas

Jasa Parkir
Jasa Parkir
Pesawat
Pesawat

Komunikasi
Komunikasi
Inspektur
Pesawat
Inspektur Pesawat

Pelayanan
Pelayanan
Sisi Udara
Sisi Udara

Pelayanan
PelayananTurun
Penumpang
Penumpang Turun

Penanganan
Penanganan
Bagasi Turun
Bagasi Turun

Pelayanan
Pelayanan
Trafik Udara
Trafik Udara

Layanan Bagasi
Layanan
Bagasi
Naik
Naik

Pelayanan
PelayananNaik
Penumpang
Penumpang Naik

Pelayanan
Pelayanan
Sisi Udara
Sisi Udara

Komunikasi
Komunikasi
Inspektur
Pesawat
Inspektur Pesawat

Komunikasi
Komunikasi
darat - udara
darat - udara

Jasa Koordinasi Penerbangan
Jasa Koordinasi Penerbangan

•
•
•
•
•
•
•

Jasa parkir pesawat : marshalling
Komunikasi inspekstur pesawat : Line Maintenance Communication
Layanan sisi udara : Ramp Handling, termasuk proses pembersihan pesawat, pemasangan genset
(ground power unit), pembersihan lavatory, pengisian air, penarikan pesawat, pemasangan dan
pengoperasian tangga, alat-alat pendukung darat (Ground Support Equipment), dll
Pelayanan penumpang turun dan naik pesawat : passenger handling
Penanganan bagasi turun dan naik pesawat : baggage handling
Layanan trafik unit : air traffic services, yaitu koordinasi dengan tower bandara
Jasa koordinasi penerbangan : flight coordinator service, yang mengkoordinasikan seluruh
penanganan pesawat selama di darat.

Proses Layanan PAX (Passenger) Handling :
Keberangkatan
Keberangkatan
Reservasi
Reservasi

Security
Security

Check-in
Check-in

Kedatangan
Kedatangan
Imigrasi
Imigrasi

Naik
Naik
Pesawat
Pesawat

Transfer
Transfer

Bagasi
Bagasi

Imigrasi
Imigrasi

Informasi
Informasi

Standar pelayanan jasa yang diberikan JAS berbeda-beda untuk setiap maskapai penerbangan yang
dilayani. Standar ini dituangkan dalam Service Level Agreement (SLA) sebagai bagian dari perjanjian
pelaksanaan jasa ground handling yang diberikan JAS.
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Proses Pelayanan Jasa Kargo Jas dapat dilihat pada skema berikut ini:

Alur Proses Pelanggan:

Alur Proses Barang:

Penerimaan Dokumen:
1. Menyerahkan Formulir
2. Persetujuan Timbun

Kargo Masuk

Penerimaan Dokumen:
1. Persetujuan Timbun*
2. Neutral AWB*
3. RCS*

Penerimaan Kargo:
Memperoleh slip timbang untuk
melakukan pembayaran

Penerimaan Kargo:
1. Proses Timbang
2. Proses Pengukuran
3. Pengambilan Slip Timbang

Proses Pembayaran ke Kasir

Bank

Pemindaian (X-Ray)

Penyimpanan Kargo Dalam
Gudang dan Pendataan

Penerimaan Seluruh Dokumen
yang telah lengkap (RCS)

Penyimpanan Kargo dan
Pendataan

Pengemasan (Packaging)

Pengiriman ke Pesawat

Kargo Keluar
Catatan: *)
1. Neutral AWB: Dokumen Surat Muatan Udara yang belum mendapatkan nomor prefix
maskapai penerbangan pengangkut.
2. Persetujuan Timbun : Surat persetujuan dari pengirim agar barang kiriman boleh
dimasukkan ke gudang JAS untuk proses selanjutnya seperti penimbangan berat serta
perhitungan jumlah (koli) barang.
3. RCS : Proses pengembalian kelengkapan dokumen dari pengirim barang kepada
pihak JAS.
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ALUR PROSES (FLOWCHART) KARGO UNTUK KEGIATAN EKSPOR
Alur Proses Barang

Alur Proses Pelanggan
Dokumen Pengiriman

Kargo Masuk

- Proses pengurusan
dokumen-dokumen kargo

Penerimaan

- Input Data Barang Masuk

Pengiriman Kargo

- Proses pengurusan pengeluaran
kargo

Perincian

- Melakukan breakdwn dari kargo
dibantu dengan porter

Proses Pembayaran

Penyimpanan
Pengurusan Dokumen Impor:
-

Kasir

Bank

Proses Dokumen Pengiriman
Pengiriman Kargo

Verifikasi Kargo Keluar
Melewati Bea Cukai

Verifikasi

Kargo Keluar

l.

Standar Proses Pelayanan Jasa dalam rangka Pengendalian Mutu JAS

Dalam rangka pengendalian mutu, JAS melakukan assesment atas jasa yang diberikannya kepada
pelanggan. Assesment itu dilakukan dengan menyesuaikan standar pelayanan yang telah ditetapkan
oleh IATA, Kementrian Perhubungan dan masing-masing Airlines yang menjadi Pelanggan JAS. Selain
itu, standar pelayanan JAS juga diaudit secara rutin oleh 3 (tiga) pihak yaitu:
•
•
•

IATA Safety Audit for Ground Operation (ISAGO)
Kementrian Perhubungan untuk verifikasi kelaikan GSE
Airlines pelanggan JAS.

Dari hasil Audit tersebut, JAS dapat mengetahui tingkat pelayanan jasa yang diberikan apakah telah
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masing-masing pihak tersebut, dan melakukan langkah –
langkah preventif maupun perbaikan agar mutu pelayanan jasa tetap sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
Dalam pengendalian mutu ini, JAS memiliki Divisi Safety, Standard, Quality and Assurance, yang
bertanggung jawab untuk memastikan operasional pelayanan jasa sudah sesuai dengan standar mutu
yang ada. Kualifikasi yang harus dimiliki antara lain memiliki pengalaman operasional yang cukup untuk
memastikan standar mutu pelayanan tetap dijalankan.
C. PT JAS Aero Engineering (“JAE”)
a.

Umum

JAE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan peru.ndang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Timur. JAE didirikan berdasarkan Akta Pendirian JAE No. 26 tanggal 23 Oktober 2003,
dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-02925 HT.01.04.TH.2006 tanggal
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2 Pebruari 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090416319832 di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor Agenda 309/BH.09-04/II/2006
tertanggal 28 Pebruari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”)
No. 358, tanggal 7 April 2006, Tambahan Berita Negara No. 28. (“Akta Pendirian”).
Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham JAE No. 34 tanggal
10 Desember 2008, dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-98982.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal
23 Desember 2008, JAS telah mengadakan perubahan seluruh anggaran dasar JAE untuk disesuaikan
dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (“UUPT”).
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris
No. 20, tanggal 12 Oktober 2009, dari Siti Pertiwi Henny Singgih, SH Notaris di Jakarta, dalam
rangka perubahan pemegang saham Perusahaan dari PT Cardig International ke Perseroan. Akta
perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya No. AHU-AH.01.10.17199 tanggal 8 Oktober 2009 dan No. AHU-AH.01.10-20541 tanggal
17 Nopember 2009.
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan perusahaan Perusahaan bergerak
dalam bidang usaha jasa perbengkelan pesawat udara (aircraft release and maintenance).
Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Desember 2003. Perusahaan
berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Menara Cardig JI. Raya Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur.
b.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JAE adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar JAE sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataaan Keputusan Pemegang Saham JAE
No. 34 tanggal 10 Desember 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu
sebagai berikut:
a)
b)

Maksud dan tujuan JAE ialah bergerak dalam bidang jasa perbengkelan pesawat udara (aircraft
service and maintanance).
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JAE dapat melaksanakan kegiatan usaha
jasa perawatan pesawat udara dan jasa penunjang yang terkait.

Kegiatan usaha JAE adalah memberikan jasa line maintenance service, certification/release handling
dan penyewaan ground support equipment kepada berbagai tipe pesawat dan mesin milik maskapai
internasional maupun maskapai domestik, hal ini didukung dengan sertifikasi yang dimiliki oleh JAE
antara lain sebagai berikut:
Air Frame
Airbus Aircraft Series:
• A 300-600
• A310
• A319/320
• A330
• A340-300/500/600

Boeing Aircraft Series:
• B737-300/400/500
• B737NG
• B747
• B757
• B767
• B777

135

Mesin:
• Rolls Royce Trent 500/700/800
• CFM 56-3/5/7 Series
• CF 6-50/80 Series
• GE 90 Series
• PW 4000 Series
• RB 211-535E4 / 524C2-D4 Series
• IAE V2500 Series
• JT 9D series

Adapun jasa yang diberikan oleh JAE berdasarkan tipe pesawat adalah sebagai berikut:
Tipe Pesawat

Perawatan

A 300-600

Technical Ramp

A310

Release/ Technical Ramp

A319/320

Release / Techni cal Ramp /Daily Check /”A” check

A330

Release / Technical Ramp/Daily Check

A340-300/500/600

Release / Technical Ramp

B737-300/400/500

Technical Ramp

B737NG

Technical Ramp

B747

Release & Technical Ramp

B757

Technical Ramp

B767

Release / Technical Ramp

B777

Release / Technical ramp/Monthly Check

Secara umum, line maintenance services yang diberikan oleh JAE dapat dikelompokan sebagai berikut:
a)

Certification/Release

Menyediakan jasa pemeriksaan rutin sebelum penerbangan antara lain Pre-flight check, transit check,
daily check dan perawatan rutin seperti “A” Check (i.e. perawatan pesawat sampai dengan 500-800 jam
terbang).
Frekuensi jasa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh JAE adalah sebagai berikut:
2006
Pre-flight check
transit check
Daily Check
Monthly Check

2008

2009

2010

31 Mei 2011

23,673

30,836

46,464

50,471

43,926

166

175
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98

54

5 pesawat &
1,977 hours
rectification

8 pesawat &
4,159 hours
rectification

8 pesawat &
4,882 hours
rectification

5 pesawat &
3,655 hours
rectification

“A” Check

b)

2007

18,860
36
8
5 pesawat
& 98 hours
rectificaiton YTD
jan’11

Technical Ramp/Non-release

Jasa bantuan teknis kepada pesawat selama transit ground time pesawat antara lain dengan
menyediakan peralatan seperti Ground Power Unit, Air Condition Unit, Air Starter Unit, Lavatory Truck
dan Portable Water.
1.

Ground Power Unit

Fungsi : Memberikan supply listrik pada saat pesawat berada di apron dan fungsi Auxilliary Power Unit
(APU) pesawat tidak berfungsi.
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2.

Air Condition Unit

Fungsi: Memeberikan supply pendingin pada saat pesawat berada di apron dimana kondisi pesawat
(APU) pesawat tidak berfungsi, terutama pada saat penumpang berada dipesawat (boarding).
3.

Air Starter Unit

Fungsi: Membantu menghidupkan pesawat pada saat APU pesawat tidak berfungsi.
4.

Lavatory Truck

Fungsi: Membersihkan toilet pesawat
5.

Potable Water

Fungsi: Memberikan supply air bersih ke pesawat pada saat didarat
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c)

Ground Support Equipment (GSE)

Jasa rental peralatan untuk menunjang kegiatan operasional pesawat yaitu Water servicing (air minum),
toilet servicing, Air Conditioning Unit ( AC), Air Starter Unit (GTC) dan Ground Power Unit (listrik)
d)

Lain-lain

•
•

Aircraft Aesthetics Programs
Aircraft Exterior Cleaning Program
Program berkala yang memberikan polish/dry wash pesawat lengkap :
- Meningkatkan drag coefficient – efisiensi bahan bakar
- Prolong paintwork
- Jasa pembersihan pesawat – meningkatkan ketertarikan penumpang, penjagaan kebersihan
yang baik dan persiapan keamanan yang baik

•

Aircraft Interior Program – Cabin Deep Cleaning
Program berkala untuk memenuhi standar estetika penumpang dalam kabin
- Menggunakan bahan kimia dan proses kontrol kualitas yang aman
- Menghilangkan atau mengurangi noda dan bau yang sukar dihilangkan
- Lingkungan yang aman dan bersih – meningkatkan ketertarikan penumpang

•

Residual Disinsection
- Penyemporatan disinfektan ke dalam cabin & Cargo pesawat

Pendapatan utama JAE dihasilkan dari Certification/Release dan Technical Ramp/Non-release yang
masing-masing berkontribusi sebanyak 57% dan 19% dari total pendapatan di tahun fiskal 2010. Tabel
di bawah ini memaparkan pendapatan JAE berdasarkan unit operasional untuk periode tahun 2006,
2007, 2008, 2009 dan 2010:
2006
Rp
%
(miliar)
Certification/
Release
Technical
Ramp/
Non-release
Ground
Support
Equipment
(GSE)
Lain-lain
Total
Sumber : JAE

c.

2007
Rp
%
(miliar)

2008
Rp
%
(miliar)

2009
Rp
%
(miliar)

2010
Rp
%
(miliar)

Mei 2011
Rp
%
(miliar)

21

45,65

31

51,67

49

57,65

60

61,86

44

57,89

13

54,17

16

34,78

12

20,00

13

15,29

15

15,46

15

19,74

6

25,00

6

13,04

9

15,00

12

14,12

13

13,40

11

14,47

3

12,50

3
46

6,52
100,00

8
60

13,33
100,00

10
85

11,76
100,00

9
97

9,28
100,00

7
76

9,21
100,00

2
24

8,33
100,00

Jaringan

JAE menawarkan berbagai jenis aircraftservice and maintenance kepada kliennya di 12 bandara di
seluruh Indonesia antara lain Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, Balikpapan, Manado, Lombok,
Solo, Jogyakarta, Pekan Baru, Padang, Palembang, Halim. Selain itu, JAE juga berencana untuk
melakukan ekspansi jaringan ke Batam.
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MEDAN: POLONIA-MES
PEKANBARU: SYARIF QASIM-PKU

BALIKPAPAN: SEPINGGAN-BPN

MANADO: SAM RATULANGI-MDC

BATAM: HANG NADIM-BTH

PADANG: MINANGKABAU -PDG

PALEMBANG: BADARUDDIN II-PLM

SEMARANG: ACHMAD YANI-SRG
JAKARTA:
SOEKARNO HATTA-CGK
HALIM PERDANAKUSUMA-HLM

SURABAYA: JUANDA-SUB

JOGJAKARTA: ADI SUTJIPTO-JOG

MATARAM: SELAPARANG-AMI

SOLO: ADISUMARMO-SOC
DENPASAR: NGURAH RAI-DPS

Sumber : JAE
Sumber : JAE

d.

Pelanggan Utama JAE

Dua pelanggan utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi JAE adalah Mandala dan Singapore
Airlines. Selama tahun 2010, Mandala dan Singapore Airlines menyumbang sebesar 27,63% dan
18,33% terhadap total penerimaan JAE. Selain Mandala dan Singapore Airlines, pelanggan utama JAE
lainnya adalah perusahaan penerbangan internasional, diantaranya SIA Engineering Ltd

Tidak terdapat ketergantungan antaran JAS dengan para pelanggan utama.
e.

Komponen Biaya JAE

Komponen biaya utama yang diperlukan oleh JAE dalam menjalankan kegiatan usahanya terdiri dari
4 jenis. Sekitar 74% dari komponen biaya JAE adalah biaya tetap yang berasal dari biaya pegawai
dan overhead, sedangkan biaya variabel berasal terutama dari biaya konsesi dan biaya material yang
langsung berkaitan dengan kegiatan pelayanan pesawat. Penjelasan tentang tiap-tiap kompenen biaya
adalah sebagai berikut:
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•

Biaya pegawai
Biaya pegawai merupakan salah satu komponen biaya tetap terbesar bagi JAE, yaitu mencapai
54% dari total biaya operasional. Biaya ini terdiri dari gaji dan tunjangan, jamsostek, tunjangan hari
raya, lembur, kesehatan, pensiun, imbalan pasca kerja yang sebagian besar untuk para tenaga
ahli ”engineers” dan ”mechanic” yang diakui oleh Dinas Sertifikasi Kelaikan Udara dalam negeri
maupun luar negeri.

•

Biaya overhead
Sebagian besar biaya overhead meliputi biaya sewa tempat dan biaya administrasi. Biaya ini
mencapai 21% dari total biaya operasional JAE. Bagian terbesar dari biaya ini terdiri dari asuransi
kerugian khususnya dari kemungkinan tuntutan pelanggan dari maskapai penerbangan, sewa
tempat, perijinan dan sertifikasi yang diperoleh dari beberapa negara tempat asal pelanggan atau
calon pelanggan berasal maupun dari asosiasi pesawat terbang, pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri serta depresiasi.

•

Biaya material
Pada umumnya, biaya material terdiri dari biaya yang manfaatnya langsung digunakan untuk
melaksanakan pelayanan seperti untuk pembersihan pesawat termasuk penyediaan perlengkapan
pendukung yang biayanya dibayarkan kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa atau material
yang digunakan oleh JAE, biaya bahan bakar untuk peralatan penunjang pelayanan pesawat
ataupun biaya sewa peralatan kepada pihak ketiga. Biaya ini sangat bergantung pada tingkat
kepadatan dari kegiatan operasional perusahaan.

•

Biaya konsesi
Biaya konsesi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh JAE kepada otoritas bandara setelah
mendapatkan ijin beroperasi di kawasan bandara. Pengenaan biaya ini berdasarkan persentase
tertentu yaitu berkisar antara 5%-10% dari total pendapatan kotor bulanan.

f.

Penjualan dan Pemasaran JAE

Saat ini jumlah pelanggan yang dilayani JAE untuk jasa Release dan Technical Handling adalah
sebanyak 32 penerbangan internasional dan 2 penerbangan domestik di 12 stations atau bandara,
yaitu CGK, DPS, SUB, MES, PDG, PKU, PLM, SOC, BPN, MDC, AMI, HLP.Berdasarkan data Biro
Pusat Statistik, Desember 2010, untuk pelanggan penerbangan internasional JAE mempunyai market
share sebanyak 49% untuk jasa release sertifikasi dan 80% untuk jasa technical ramp.
Sedangkan untuk jasa penyewaan GSE JAE melayani hamper sebagian besar penerbangan
internasionaldan juga domestik di 7 stations / bandara
Penetapan Harga untuk Jasa yang diberikan oleh JAE berbeda-beda bergantung pada jenis jasa yang
diberikan. Untuk Line Maintenance harga ditetapkan berdasarkan jenis pesawat yang dilayani. Untuk
release certificate, harga ditentukan berdasarkan tipe pesawat per turn around, lebih besar pesawat
maka lebih tinggi harganya, dikarenakan jumlah inspeksi yang dilakukan lebih banyak dan kemampuan
engineer yang mengerjakan. Engineer yang berhak menandatangani Release Certificate harus memiliki
License dari Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Indonesia untuk type pesawat tertentu, DGCA
dari negara asal Maskapai penerbangan. Untuk technical ramp equipment harga sewa/penggunaan
ditetapkan berdasarkan waktu penggunaan/jam.
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Top 5 Customer
Release Handling
1.
2.
3.
4.
5.

Singapore Airlines 29%
Silk Air
21%
Jetstar Airway
8%
Thai Airways
7%
Emirates
6%

Technical Ramp Handling
1.
2.
3.
4.
5.

Singapore Airlines 26%
Valuair
14%
Airfast
7%
Silk Air
6%
Emirates
5%

Ground Support Equipment (GSE)
1.
2.
3.
4.
5.

JAS Silver
Qatar Airways
Air Fast
Batavia Airlines
Strategic Airlines

27%
9%
8%
7%
6%

g.

Penghargaan JAE

-

Penghargaan dari All Nippon Airways untuk Inaugural flight to CGK Januari 2011
Penghargaan dari Thai Airways for a good relationship with JAE CGK Desember 2009

h.

Sertifikasi JAE

Dalam rangka pelayanan Aircraft Line Maintenance, JAE harus memenuhi beberapa persyaratan untuk
mendapatkan approval baik dari Indonesia maupun Luar Negeri sebagai “Approved Maintenance
Organization”. Persyaratan tersebut tercantum dalam aviation regulation di bawah ini yg didalamnya
sudah termasuk persyaratan dan aturan aturan mengenai:fasilitas, personnel, quality system, tool/
equipment dan technical data, seperti :
1.
2.
3.
4.
5.

INDONESIA CASR-145. (Civil Aviation Safety Regulation) – Approved Maintenance Organization
145, dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara (Direktorat General of Civil Aviation Indonesia),
dikeluarkan sejak tahun 10 April 1997
FAA FAR-145 (Federal Aviation Administration) dikeluarkan oleh Federal Aviation Administration
sejak 5 November 2007
EASA-145 (European Aviation Safety Agency) dikeluarkan oleh European Aviation Safety Agency
sejak 9 Januari 2007
CAAS SAR-145 (Civil Aviation Authority of Singapore) dikeluarkan oleh Civil Aviation Authority of
Singapore sejak 1 Oktober 2004
CASA CAR 30 (Australia Civil Aviation Safety Authority) dikeluarkan oleh Australia Civil Aviation
Safety Authority sejak 4 Agustus 2010

Apabila semua aturan dan persyaratan dari Aviation Regulation tersebut dipenuhi, kemudian dari tiaptiap Civil Aviation Authority akan memberikan approval kepada JAE.Dengan approval tersebut maka
JAE melalui Quality & Safety Dept memberikan Authorisasi kepada Engineer yg telah qualified untuk
dapat melakukan sertifikasi pesawat yang telah dilaksanakan maintenance. (Airworthiness Release)
atau pesawat dinyatakan layak terbang.
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i.

Kebutuhan Investasi JAE

Kebutuhan inventasi mesin antara lain:
a. Wheel/brake shop equipment meliputi :
•
Universal Bead Breaker ( alat untuk melepaskan ban dari rimnya)
•
Universal assembly/disassembly stand (alat untuk melepaskan/memasangkan baut dari
rimnya)
•
Tire system test (alat untuk melakukan pengetesan setelah proses penggantian ban)
•
Tire Inflation system (alat untuk memasukkan gas nitrogen kedalamban setelah proses
penggantian ban)
•
Universal greasing tool (alat yang digunakan untuk memasukan pelicin)
•
Universal torque system ( alat yang digunakan untuk mengukur kekencangan baut/nut pada
waktu pemasangan rim)
•
Tire pressure gauge (alat yang pergunakan tekanan nitrogen pada suatu ban)
b. NDT test shop meliputi :
•
Borescope equipment (alat yang dpergunakan untuk mengetahui adanya keretakan atau
kerusakan pada bagian terdalam dari suatu mesin pesawat yang tidak bisa dilihat secara
langsung)
•
Dye penetrant
•
Ultrasonic test
•
Eddy current test equipment
•
Magnetic Particle inspection
c. Emergency Equipment shop
•
Oxygen cylinder
•
Oxygen regulator
•
Leakage test equipment
•
Weigh scale
d. Sheet Metal repair
e. GSE equipment
•
GPU ac/dc
•
Air starter Unit
•
Water service truck
•
Air Conditioning unit
•
Axle jack
•
Wheel adaptor & Protector for various type of aircraft
•
TD 20/tractor
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j.

Skema Pelayanan Jasa JAE

Penagihan

Customer
Permintaan dari
Pelanggan

Arsip untuk
Pelanggan

-Penawaran

-Diskusi
-Identifikasi Profile Customers

Arsip untuk
Operation

Kondisi

Tidak
Arsip

Ya

Persiapan

Pelaksanaan

Data input oleh
keuangan

Arsip untuk AHAN *)
Handling

Catatan
= Area kerja Marketing
= Area Kerja Operation. AHAN adalah “Aircraft Handling Advise Note” untuk
mencatat service yang dilayani, Type A/C, tanggal, jam pelayanan, engineer yg
melayani
= Area Kerja Finance

k.

Standar Proses Pelayanan Jasa dalam rangka Pengendalian Mutu JAE

Dalam rangka pengendalian mutu, Quality and Safety Department melaksanakan internal audit (Quality
Audit, Product Audit dan SMS Audit) yg dilaksanakan oleh internal auditor yg telah mendapatkan Auditor
training dengan ISO standard 9000:9001.
Adapun pihak yang bertanggung jawab bahwa semua persyaratan dan aturan yang diatur dalam
Aviation regulation tersebut di atas harus complied adalah Quality & Safety Department.
D. PT Cipta Anugrah Sarana Catering (“CASC”)
a.

Umum

CASC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Timur. CASC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CASC No. 63 tanggal
25 April 2011, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta.
b.

Kegiatan Usaha

CASC bergerak dalam bidang jasa boga dan catering (layanan dan penyediaan makanan yang dilakukan
di lokasi pelanggan, biasanya untuk industri migas/pertambangan, dan untuk pabrik/rumah sakit/
sekolah, dan perkapalan). Tidak hanya itu saja, CASC juga menyediakan jasa penunjang diantaranya:
Housekeeping (layanan pemeliharaan &kebersihan akomodasi, mess/camp, ruang serbaguna,
ruang rapat, perpustakaan, termasuk pengelolaan dan penanganan sampah & limbah di lokasi
pelanggan)
Laundry
Gardening (layanan landscaping, pertamanan, pemeliharaan)
Camp hire & construction (layanan pembuatan/penyewaan tempat akomodasi bagi karyawan di
lokasi pedalaman, berbentuk portable camp/fasilitas akomodasi yang dapat dipindahkan)
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c.

Akomodasi & beverages (pengelolaan fasilitas akomodasi, bar & restaurant, sarana rekreasi &
olahraga)
Transportasi: jasa pengantaran karyawan ke lokasi, pengantaran makanan serta layanan tamu
VVIP
Warehousing & purchasing: penyimpanan dan pembelian bahan baku serta makanan kering &
beku dengan spesifikasi sesuai ISO & HACCP
Pelanggan utama CASC

Beberapa perusahaan pertambangan yang menjadi pelanggan utama CASC adalah sebagai berikut:
PT Pamapersada Nusantara
PT Bukit Makmur
PT Indo Tambang Megah Raya Tbk (PT Indominco& PT Kitadin)
PT PelayaranNasional Indonesia (Pelni)
PT Petrosea
Tidak terdapat ketergantungan antaran CASC dengan para pelanggan utama.
d.

Kontrak dan Penagihan

-

Penandatangan kontrak dengan CASC dengan setiap pelanggan mempunyai jangka waktu 2-3
tahun.
Mata uang yang digunakan dalam setiap kontrak adalah Rupiah.
Pokok-pokok perjanjian/kontrak pelanggan disesuikan dengan kebutuhan pelanggan, seperti :
a. Jumlah pegawai yang dilayani.
b. Jenis layanan.
c. Kualitas, kuantitas dan jenis makanan yang akan digunakan.
d. Menu yang akan digunakan.
e. Kandungan gizi .
f. Jumlah kalori
g. Jumlah penyajian
h. Jenis penyajian (makanan siap saji, makanan kotak (packed meals / lunch box), prasmanan,
makananringan)
i. Jumlah lokasi
j. Kualitas peralatan yang akan digunakan
k. Jumlah tenaga kerja (waiters/ cook)
CASC akan menagih kepada pelanggan berdasarkan jumlah makanan yang disantap oleh
karyawan pelanggan (prasmanan) atau jumlah makanan yang dikirim ke lokasi pelanggan (packed
meals/lunch box) dan jumlah pekerjaan yang dilakukan)
Khusus untuk Pelni, CASC menagih berdasarkan jumlah tiket yang dikeluarkan oleh Pelni mengingat
harga makanan termasuk dalam tiket yang dibayar oleh masing-masing penumpang.

-

e.

Teknologi Informasi

-

CASC menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dengan sistem pada CAS

-

CASC memiliki sistem informasi pengendalian biaya yang dikembangkan secara khusus, serta
dapat mengendalikan biaya berdasarkan resep makanan dan menu yang disetujui oleh pelanggan.
Sistem ini juga terintegrasi dengan bagian persediaan (inventory) dan pembelian (purchasing)
modul dari ERP.

f.

Penjualan dan Pemasaran CASC

-

Strategi CASC adalah memperbanyak pelanggan baru untuk jasa remote catering dengan
menggunakan skala ekonomi serta standar mutu yang dimiliki, serta memperbanyak cakupan
layanan dalam kontrak yang sudah ada (misalnya dari semula hanya katering menjadi katering dan
housekeeping dan dapat ditambah laundry dan transportasi.
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-

CASC menggunakan pendekatan yang aktif untuk memasarkan jasanya kepada pelanggan
potensial. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggan CASC yang beroperasi di lokasi lain.
Saat ini CASC juga fokus untuk memperdalam hubungan dengan pelanggan lain untuk memperoleh
rekomendasi guna memperoleh pekerjaan dari pelanggan yang sama di lokasi yang lain.

g.

Sertifikasi CASC

Dalam rangka pelayanan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sertifikasi yang harus dimiliki
CASC adalah sebagai berikut seperti :
-

Sertifikat HACCP/ keamanan pangan (hazard analytical critical control point atau analisis bahaya
dan pengendalian titik kritis) dengan No. 010/ms.haccp/2011 sertifikat ISO 9001:2008 dengan
No. QMS/093 dikeluarkan oleh mutu certification PT. Mutuagung Lestari yang secara nasional
terakreditasi ke KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan terakreditasi secara internasional dengan
BM Trada-UK (Inggris). Sertifikat tersebut dikeluarkan (reassessment ke-3) Januari 2011, dari
assessment pertama Oct 2004, reassessment kedua 2007. Reassessmet (periode sertifikasi
berlaku selama 3 tahun dan dalam periode tersebut dilakukan surveillance 2x untuk ISO 9001 dan
HACCP per 6 bulan (tergantung perolehan level surveillance/audit).

-

Laik Sehat, dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat, dimana CASC melakukan operasi
(di setiap wilayah/kabupaten catering service dioperasikan). Laik Sehat Balikpapan, dikeluarkan
Dinas Kesehatan Balikpapan dengan No.53/dkk/vii/2011 (dikeluarkan pada Juli 2011).
Laik Sehat Paser (untuk Petrosea & Buma project), dikeluarkan oleh Dinkespaser dengan
No. 443-5/765/VI/Dinkes/2011 (Juli 2011).

h.

Kebutuhan Investasi CASC

Investasi mesin yang digunakan pengembangan/ penyempurnaan produk dilakukan secara berkala
terhadap mesin-mesin penunjang kegiatan operasional :
a. Catering seperti : Cold Storage (Chiller maupun Frezzer), Steamer, Water Boiler
b. Laundry seperti : Washer, Dryer, Extractor
i.

Skema Jasa Pelayanan CASC
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j.

Standar Proses Pelayanan Jasa dalam rangka Pengendalian Mutu CASC

Dalam rangka pengendalian mutu, CASC menerapkan standar pengendalian mutu pada setiap proses
pelayanan yang dilakukan yaitu antara lain Pembelian, Pengiriman & Penerimaan, Penyimpanan Bahan
Kering, Penyimpanan Dingin & Beku, Thawing (pencairan material dari bentuk beku), Pencucian &
Pemotongan, Pemasakan, Pendinginan, Pengemasan dan Penyajian. Pada setiap proses pelayanan
tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan metode sampling, pemantauan
(monitoring) dan analisis. Sampling dilakukan dengan melakukan pengecekan atas tempat, waktu,
kuantitas/jumlah, serta siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing proses pelayanan yang
dilakukan. Pemantauan dilakukan dengan melihat bagaimana pelayanan tersebut dilakukan, serta
dilakukan pencatatan apakah sesuai dengan standar spesifikasi yang telah ditetapkan. Analisis
dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadi penyimpangan dari standar serta langkah – langkah yang
harus dilakukan untuk menghindari, mencegah dan memperbaiki penyimpangan tersebut.
Adapun pihak yang bertanggung jawab serta kualifikasi yang harus dimilki untuk pengendalian mutu
tersebut adalah sebagai berikut:

1

Pihak Yang
Bertanggung
Jawab (PIC)
Director

2

QHSE Manager

3

Head of Marketing Pengembangan dan
pemeliharaan pelanggan
Management
Penjamin pelaksanaan SMM
Representative
jasa layanan di seluruh
wilayah kerjanya.
Head of Human
Recruitment & personnel
Resources
development, penjamin
pelaksanaan sistem mutu
dalam ruang lingkupnya.
Head of
Pengadaan barang, penjamin
Purchasing
pelaksanaan sistem mutu
dalam ruang lingkupnya.
Head of Catering Penjamin pelaksanaan SMM
Operation
jasa layanan di seluruh
wilayah kerjanya.
Site Operation
Penanggung jawab
pelaksanaan jasa layanan di
wilayah kerjanya berdasar
aturan perusahaan & client
contract.
Site Supervisor
Supervisi/ Services Quality
Control

No.

4

5

6

7

8

9

10

Nutritionist

11

Safety Officer

12

Chief Cook

13

Storeman

14

Employee

Fungsi
Penjamin Pelaksanaan SMM
Jasa Layanan di Semua
Business Process
Pengendali SMM, Design &
Pengembangan SMM

Kualifikasi

Min D3 Food Tech/FB/ Kesehatan , sertifikasi ISO 9001, Food
Safety Management System, OSHAS,pengalaman min 5 tahun di
bidang industrial catering.
Min D3, pengalaman min 3 tahun, Communication skill, product
knowledge, sertifikasi ISO 9001, FSMS.
Min D3 FB, pengalaman min 5 tahun di industrial catering,
leadhership, managerial skill, sertifikasi ISO 9001-FSMS.
Min D3 Hukum/ Psikologi, pengalaman min 5 tahun, paham aturan
ketenagakerjaan, communication skill, managerial skill, sertifikasi
ISO 9001-FSMS.
Min D3, pengalaman min 3 tahun, analitis, managerial skill,
sertifikasi ISO 9001-FSMS.
Min D3 FB, pengalaman min 5 tahun di industrial catering,
leadership, managerial skill, sertifikasi ISO 9001-FSMS.
Min D3 FB, pengalaman min 5 tahun di industrial catering,
leadership, managerial skill, product services knowladge, sertifikasi
ISO 9001-FSMS, Basic Safety, communication skill.

Min SMA FB, pengalaman min 3 tahun di industrial catering
& accommodation services, product services
knowledge,
leadhership, supervision skill, sertifikasi ISO 9001-FSMS, Basic
Safety.
Food Quality Advisor (on site) Min D3 Gizi, pengalaman min 1 tahun, sertifikasi HACCP/FSMS,
& Client relation
ISO 9001, leadership, communication skill.
Safety Advisor
Min D3, sertifikat Safety/ AK3, pengalaman min 1 tahun, sertifikasi
HACCP, OSHAS.
Food product & services
Min SMA, pengalaman min 5 tahun di bidangnya (food product),
sertifikasi Basic Food Safety/HACCP, product knowledge (western
& national food), leadership.
Pengadaan material (on site) & Min SMA, pengalaman min 2 tahun di bidangnya, material product
administrasinya.
knowledge, sertifikasi Basic Food Safety/HACCP.
Pelaksana jasa layanan (on
Min SMA, pelatihan sesuai jenis pekerjaan, sertifikasi Basic Safety
site)
.
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5.

Perizinan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh izinizin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana
diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:
No.
1.

2.

3.

Perusahaan

Dokumen

Nomor Surat Ijin

Perseroan

Surat Keterangan
Domisili Perusahaan

No. 113/1.824.14/2011

Surat Izin Usaha
Perdagangan - Besar

JAS

JAE

Instansi yang
Mengeluarkan

Tanggal

Tanggal Berakhir

Lurah Kebon Pala, diketahui
oleh Camat Makasar

22 Juli 2011

22 Juli 2012

No. 03897/1.824.271

Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan Propinsi DKI
Jakarta

31 Mei 2010

14 Agustus 2014

Izin Prinsip
Penanaman Modal

18/31/IP/I/PMDN/2011

Kepala Badan Penanaman
Modal dan Promosi Propinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

19
September
2011

5 tahun sejak diterbitkannya izin

Nomor Pengenal
Importir Khusus

No. 1.09.06.07.00469

Direktur Jenderal
Perdagangan luar Negeri

11 Juni 2010

10 Juni 2015

Angka Pengenal
Importir - Umum

No. 090600823

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan Perdagangan
Propinsi DKI Jakarta

31 Maret
2010

Berlaku selama importer masih
menjalankan kegiatan usahanya

Izin Pemanfaatan
Tenaga Nuklir

No.
019154.3158.00000.140710

Badan Pengawas Tenaga
Nuklir yang ditandatangani
oleh Direktur Perijinan
Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif

14 Juli 2010

13 Juli 2013

Izin Memperkerjakan
Tenaga Kerja Asing

No.Kep 41709/MEN/B/
IMTA/2011

Direktur Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

2 Nopember
2011

2 Nopember 2012

Izin Usaha Tetap

No. 225/T/
PERHUBUNGAN/2005

Kepala BKPM u.b. Sekretaris
Utama a.n. Menteri
Perhubungan

18
September
2005

Berlaku sejak berproduksi komersial
dan seterusnya selama perusahaan
masih berproduksi

Angka Pengenal
Importir Terbatas

No. 50/APIT/2009/PMDN

Kepala BKPM, Deputi Bidang
Pelayanan Penanaman
Modal u.b. Direktur
Pelayanan Perizinan a.n.
Menteri Perdagangan

28 April 2009

-

Sertipikat Operasi

No. AU.6096/DKP.1969/08

Direktur Keselamatan
Penerbangan a.n. Direktur
Jenderal Perhubungan Udara

14 Pebruari
2008

22 September 2013

Surat Keterangan
Domisili Perusahaan

No. 01/1.824.14/2010

Lurah Kebon Pala

5 Januari
2011

5 Januari 2012

Surat Keterangan
Domisili Perusahaan

No.32/1.824.14/2011

Lurah Kebon Pala

25 Pebruari
2011

25 Pebruari 2012

Izin Usaha Tetap

No. 79/31/T/
PERHUBUNGAN/2004

Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pendayagunaan
Kekayaan dan Usaha Daerah
Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta atas nama
Gubernur Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

23 Juni 2004

Januari 2034

Sertipikat Operasi
Pelayanan Jasa
Penunjang Kegiatan
Penerbangan

No. AU.5598/DKP.2070/2008

Direktur Keselamatan
Penerbangan atas
nama Direktur Jenderal
Perhubungan Udara,
Departemen Perhubungan

24
September
2008

24 September 2013

Angka Pengenal
Importir Produsen
(API-P)

No. 090605831-B

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal a.n
Menteri Perdagangan,
Kementrian Perdangan
Republik Indonesia

22 Maret
2011

22 Maret 2016
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4.

5.

6.

CASC

CASB

Izin Usaha Jasa Boga
di Wilayah Kerja
Tanjung Priok

No. AL.001/2/20/Op.TPK.11

Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Tg. Priok

20 Juni 2011

16 Juni 2013.

Izin Usaha

No.
452/1/IU/I/PMA/
PARIWISATA/2011

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal a.n
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata

12 Juli 2011

Ijin Usaha ini berlaku sejak beroperasi
komersial bulan Juli 2011 dan
seterusnya selama perusahaan
masih melakukan kegiatan usaha,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan

Surat Keterangan
Domisili Perusahaan

No. 81/1.824.14/2011

Lurah Kebon Pala

11 Mei 2011

11 Mei 2012.

Izin Tetap Usaha
Pariwisata

No. 126/2011

Bidang Usaha Makanan dan
Minuman Kepala Suku Dinas
Pariwisata Kota Administrasi
Jakarta Selatan

1 Juli 2011

berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
harus didaftar ulang setiap 1 (satu)
tahun sekali

Sertipikat Kompetensi
dan Kualifikasi
Perusahaan

No. 1-0902-039-0034512

Kadin Propinsi DKI Jakarta

17 Juni 2011

16 Juni 2012.

Sertipikat Mutu dari BM
Trada Certification Ltd

No. 8383

BM Trada Certification Ltd

30 Mei 2011

29 Mei 2014

Surat Keterangan
Domisili Perusahaan

No. 34/1.824.14/2011

Lurah Kebon Pala

2 Maret 2011

2 Maret 2012

Surat Ijin Usaha
Perdagangan

No.01148-05/PM/1.824.271

Kepala Suku Dinas Koperasi, 27 April 2011
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, dan Perdagangan
Kota Administrasi Jakarta
Timur a.n Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan
Perdagangan Propinsi DKI
Jakarta

27 April 2016

Asuransi

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki beberapa perjanjian
asuransi untuk melindungi aset, sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini
A.
No.
1.

B.
No.
1.

Asuransi Heavy Equipment
Nama
Penanggung

Polis
AI.24.1008.11.000001
tanggal 20 Januari 2011.

PT Asuransi
Indrapura.

Nama
Tertanggung
JAS

Objek
Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Heavy Equipment.

Rp42.938.414.567,00.

Jangka
Waktu

Keterangan

31
Desember
2010 sampai
dengan 31
Desember
2011.

Asuransi Airport Owners and Operators Liability
Polis
PUA1000079,
tanggal 25
Januari 2010

Nama
Penanggung
PT Tugu Pratama
Indonesia

Nama
Tertanggung
JAS

Objek
Pertanggungan
1.

Cidera badan
termasuk
kematian yang
disebabkan
oleh bisnis
Tertanggung;
dan

2.

Kehilangan
dan kerusakan
properti milik
pihak ketiga.
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Nilai
Pertanggungan
Total Nilai
Pertanggungan
USD15,000,000

Jangka Waktu
18 Desember
2010 sampai
dengan 17
Desember 2011

Keterangan

C. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
No.

Nama
Penanggung
JKT/
PT Asuransi
KBB/00081/11 Parolamas
Tanggal
4 April 2011.

Nama
Tertanggung
JAS

Objek
Pertanggungan
7 kendaraan
bermotor Minibus/
Micro.

Nilai Pertanggungan

2.

JKT/
PT Asuransi
KBB/00080/11 Parolamas
Tanggal
4 April 2011.

JAS

21 kendaraan
bermotor Minibus/
Micro.

Total seluruh nilai
pertanggungan
Rp472.591.296,-

4 April 2011
sampai
dengan 4
April 2012.

3.

JKT/
PT Asuransi
KBE/00003/11 Parolamas
Tanggal
4 April 2011.

JAS

4 kendaraan
bermotor roda dua.

Total seluruh nilai
pertanggungan
Rp9.163.054,-

4 April 2011
sampai
dengan 4
April 2012.

1.

Polis

Total seluruh nilai
pertanggungan
Rp226.921.644,-

Jangka
Waktu
4 April 2011
sampai
dengan 4
April 2012.

D. ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK
No.

Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Objek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Jangka Waktu

1.

PUE1100009
tanggal 8 Februari 2011

PT Tugu Pratama Indonesia

JAS

Seluruh peralatan
komputer dan/atau
peralatan berkaitan
dengan Electronic
Data Processing

Rp284.000.000,00

15 Februari
2011 sampai
dengan 15 Februari 2012.
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E. MONEY INSURANCE
No.

Polis

1.

10C0000082/2011/0/0,
tanggal 27 Juli 2010.

Nama
Penanggung
PT Staco
Jasapratama.

Nama
Tertanggung
JAS

Objek
Nilai Pertanggungan
Pertanggungan
Cash In Transit,
Cash In Transit:
Cash In Safe, Fidelity • Terminal II Bandara
Guaranty dan
Internasional
Personal Accident
Soekarno
Hatta sebesar
Rp35.600.000.000,;
• Gedung Kargo
(Gedung
521) Bandara
Internasional
Soekarno
Hatta sebesar
Rp4.800.000.000,-;
dan
• Terminal C Bandara
Internasional
Soekarno
Hatta sebesar
Rp960.000.000,-.

Jangka
Waktu
8 Agustus
2011 sampai
dengan 8
Agustus 2012.

Cash In Safe:
• Terminal II Bandara
Internasional
Soekarno
Hatta sebesar
Rp300.000.000,-;
dan
• Gedung Kargo
Bandara
Internasional
Soekarno
Hatta (Gedung
521) sebesar
Rp100.000.000,-.
Fidelity Guarantee:
• Sebesar
Rp50.000.000,untuk single limit
dan sebesar
Rp150.000.000,selama jangka
waktu asuransi ini.
Personal Accident:
• Kematian dan/
atau cacat sebesar
Rp5.000.000,setiap orang; dan
• Obat-obatan
sebesar
Rp500.000,- setiap
orang.

F. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
No.
1.

Polis

Nama
Penanggung
JKT01-G-0811- PT Asuransi
02V0007494
Allianz Utama
tanggal 21 Juni Indonesia
2011

Nama
Tertanggung
JAE

Objek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Daihatsu Xenia 1.3 XI,
Tahun 2005, No. Mesin
DA60317, No. Polisi
B-8581-OU

Rp80.000.000,dan TJH Pihak
Ketiga sebesar
Rp50.000.000,-
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Jangka
Waktu
1 Juni 2011
sampai
dengan 1 Juni
2012.

No.
2.

3.

4.

Polis

Nama
Penanggung
JKT01-G-0811- PT Asuransi
02V0007281
Allianz Utama
tanggal 21 Juni Indonesia
2011
JKT01-G-0901- PT Asuransi
02V0000029
Allianz Utama
tanggal 21 Juni Indonesia
2011
JKT01-G-0812- PT Asuransi
02V0007961
Allianz Utama
tanggal 21 Juni Indonesia
2011
JKT01-G-1012- PT Asuransi
00V0006383
Allianz Utama
tanggal 6
Indonesia
Desember 2010

Nama
Tertanggung
JAE

JAE

JAE

JAE

Objek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Daihatsu Xenia 1.3 XI,
Tahun 2005, No. Mesin
DA79029, No. Polisi
B-8481-NJ
Nissan X-Trail 2.5 ST AT,
Tahun 2005, No. Mesin
QR25279923A, No. Polisi
B-1043-VI
Daihatsu Taruna FX 1.6,
Tahun 2002, No. Mesin
S000685, No. Polisi
B-8332-HL
Toyota Kijang 2.0 Innova
E M/T, Tahun 2005, No.
Mesin 1TR6148607, No.
Polisi BK-1773-GV

Rp80.000.000,dan TJH Pihak
Ketiga sebesar
Rp50.000.000,Rp160.000.000,dan TJH Pihak
Ketiga sebesar
Rp50.000.000,Rp65.000.000,-

Rp125.000.000,dan TJH Pihak
Ketiga sebesar
Rp50.000.000,-

Jangka
Waktu
1 Juni 2011
sampai
dengan 1 Juni
2012.
1 Juni 2011
sampai
dengan 1 Juni
2012.
1 Juni 2011
sampai
dengan 1 Juni
2012.
13 Nopember
2010 sampai
dengan 13
Nopember
2011.

G. AVIATION THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
No.

Polis

1.

PUA0900092

Nama
Penanggung
PT Sedana
Pasifik
Servistama

Nama
Tertanggung
JAE

Objek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Properti dalam
USD250,000,000.00
operasional penerbangan

Jangka
Waktu
21 Desember
2010 sampai
dengan 20
Desember
2011

Antara Perseroan, PT Asuransi Indrapura, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Parolamas,
PT Staco Jasapratama.,PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Sedana Pasifik Servistama tidak
terdapat hubungan afiliasi.
Perseroan dan Anak Perusahaan menyatakan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan dan
Anak Perusahaan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko
yang dipertanggungkan dan Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak berada dalam keadaan
cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan
polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana
diungkapkan di atas.
7.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan sebuah komitmen
bagi Perseroan dalam upaya terpadu Pereroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan, diwujudkan dengan menyediakan informasi yang cukup,
akurat dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan stakeholder lainnya dengan tetap mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek terbaik GCG melalui sistem informasi yang
memungkinkan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah. Implementasi prinsip transparansi
yang dilaksanakan oleh Perusahaan, antara lain adalah :
a. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
Direksi mnyusun RKAT sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
RKAT memuat rencana kerja sasaran, strategi dan langkah langkah pencapaian sasaran dan
juga anggaran tahunan perusahan untuk tahun buku yang akan datang
RKAT disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam AD
b. Laporan Perusahaan. Perusahaan menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham dan Dewan
Komisaris sekurang kurangnya laporan-laporan yang ditentukan dan diatur dalam keputusan
RUPS, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
c. Penyampaian Informasi. Perusahaan akan menyampaikan informasi penting lainnya kepada
stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
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d.
e.
f.
g.

Keadilan
Akuntabilitas dalam melaksanakan GCG.
Pertanggungjawaban
Kemandirian

8.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility)

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Perseroan dan anak perusahaan
merupakan wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian Perseroan dan anak perusahaan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha untuk meningkatkan
kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar. Perseroan dan anak perusahaan telah secara
konsisten menyisihkan dana dari keuntungan perseroan dan anak perusahaan untuk kegiatan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disalurkan kepada masyarakat baik sebagai pinjaman lunak
ataupun hibah, melalui berbagai kegiatan yang sejalan dengan pogram pemberdayaan masyarakat.
Adapun program-program Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility/CSR)
diantaranya adalah donasi, program sosial budaya, bantuan korban bencana alam.
Dalam melaksanakan tanggung jawab untuk pembangunan yang keberlanjutan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat di sekitar lingkungan usaha, melalui Program Kemitraan Perseroan dan
anak perusahaan telah menyalurkan bantuan pinjaman dengan total dana sebesar sekitar Rp245 juta
dengan perincian sebagai berikut:
Tahun Buku 2009 : (Total dana sekitar Rp150 juta)
-

Bersama dengan Cardig Group Bantuan kemanusiaan Bencana Gempa Bumi di Sumatra Barat
(Mei 2009)
Bantuan dana kemanusiaan korban bencana Waduk Situ Gintung, jawa Barat (bekerja-sama
dengan Serikat Pekerja PT JAS) (TBC)
Santunan Rumah Yatim Piatu di Surabaya dan Bali (bertepatan dengan HUT PT JAS) (Juni 2009)
Kegiatan Donor Darah di Jakarta, Surabaya dan Bali(bertepatan dengan HUT PT JAS) (Juni 2009)
Joint dengan Cardig Group santunan Yatim Piatu di Bulan Ramadhan. (September 2009)
Donasi Hewan Kurban Idul Adha 2009 (Desember 2009)
Bantuan Perayaan Natal Bersama Komunitas Bandara Soekarno-Hatta. (Desember 2009)

Tahun Buku 2010 : (Total dana sekitar Rp95 juta)
-

Santunan Rumah Yatim Piatu di Surabaya, Batam dan Bali (bertepatan dengan HUT PT JAS) (Juni
2010)
Kegiatan Donor Darah di Jakarta, Surabaya dan Bali (bertepatan dengan HUT PT JAS) (Juni 2010)
Bersama dengan Cardig Group santunan yatim piatu di Bulan Ramadhan (Agustus 2010)
Donasi Hewan kurban Idul Adha 2010 (November 2010)
Bantuan Perayaan Natal Bersama Komunitas Bandara Soekarno-Hatta (Desember 2010).

Di samping memberikan bantuan pinjaman, seluruh Mitra Binaan usaha juga diberi pembinaan melalui
program-program pelatihan, pendampingan dan promosi.
9.

Prospek Usaha

Perseroan memiliki usaha di berbagai bidang yang berkaitan dengan industri penerbangan melalui anak
perusahaannya termasuk ground dan cargo services, jasa perbengkelan pesawat udara, perdagangan
umum serta jasa boga dan catering.
Kegiatan usaha Perseroan mempunyai prospek yang cerah di masa mendatang mengingat
pertumbuhan permintaan akan industri jasa penerbangan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi
negara. Permintaan atas jasa penunjang penerbangan diekspektasikan akan terus tumbuh seiring
dengan perkembangan aktivitas penerbangan di Asia, yang di dorong oleh faktor-faktor di bawah ini:
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-

-

Pertumbuhan Ekonomi. Permintaan atas perjalanan dan angkutan udara terus meningkat sejak
pemulihan ekonomi mulai tahun 2009. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen dan volume
perdagangan, volume lalu lintas penumpang dan kargo diharapkan untuk tumbuh juga.
Deregulasi industri penerbangan. Dengan rute perjalanan yang lebih banyak di bawah peraturan
Open Skies, volume lalu lintas udara telah meningkat secara substansial, sehingga menyebabkan
kenaikan permintaan untuk kapasitas bandara, dan layanan bandara.
Peningkatan efisiensi biaya dalam industri penerbangan. Sejak krisis keuangan, maskapai
penerbangan telah berusaha untuk memperbaiki struktur biaya mereka dan meningkatkan daya
saing dengan bergerak menuju otomatisasi dan efisiensi operasi, yang meningkatkan outsourcing
untuk bidang-bidang yang bukan merupakan fungsi inti seperti penanganan layanan untuk
penumpang dan pengiriman barang.
Peningkatan mobilitas dan perjalanan udara dari pelanggan. Semakin terjangkaunya harga
tiket pesawat dan tingkat pendapatan yang meningkat mendorong permintaan perjalanan udara
internasional dan domestik.
Area geografis yang sangat terfragmentasi dan migrasi antar kota. Indonesia sebagai negara
kepulauan mempunyai pasar yang alami untuk permintaan perjalanan udara domestik yang terus
tumbuh dengan meningkatnya migrasi penduduk ke kota-kota besar.
Peningkatan permintaan untuk kapasitas bandara mendorong pengembangan infrastruktur.
Industri penerbangan di Indonesia berkembang dengan cepat dan dalam rangka mendukung
pertumbuhan tersebut, Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk meningkatkan anggaran untuk
infrastruktur transportasi selama lima tahun ke depan.

Secara umum, Indonesia sebagai negara berkembang, dengan jumlah penduduk yang besar dan
diproyeksikan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5-7%, memiliki peluang bagi
pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.Dengan pertumbuhan lalu lintas udara tersebut, diharapkan
hasil usaha Perseroan dan anak perusahaannya akan meningkat.
10. Persaingan Usaha
Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam lingkungan persaingan usaha yang kompetitif. Perseroan
menghadapi berbagai tindakan persaingan di setiap lini bisnis yang dijalankannya. Untuk usaha ground
dan cargo services, Perseroan menghadapi persaingan terutama dari perusahaan-perusahaan dalam
dan luar negeri.
Perseroan menghadap i persaingan dalam basis harga, cakupan pelanggan, kualitas produk dan layanan
kepada pelanggan. Beberapa pesaing Perseroan memiliki sumber daya lebih besar. Beberapa pesaing
memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya operasional Perseroan.
Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan bersaing, termasuk posisi pangsa pasar
domestik yang relatif kuat yang memungkinkan Perseroan untuk terus bersaing di pasar industri jasa
penunjang penerbangan.
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X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2011 dan 2010, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan periode
sejak 16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2009. Ikhtisar data keuangan Perseroan
untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2011, diambil dari laporan keuangan konsolidasi
Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio &
Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ikhtisar data
keuangan Perseroan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 tidak diaudit.
Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan periode sejak
16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan 31 Desember 2009 diambil dari laporan keuangan konsolidasi
Perusahaan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan
31 Mei
2011

Keterangan
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan – bersih
Pajak dibayar di muka
Uang muka dan biaya dibayar di muka
Aset derivatif
Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Pinjaman kepada pihak berelasi
Aset tetap – bersih
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Hutang usaha
Hutang lain-lain
Hutang pajak
Hutang dividen
Biaya masih harus dibayar
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman Sementara
Liabilitas imbalan kerja
Jaminan pelanggan
Pendapatan tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
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(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2010
2009

84.551.131.947
70.928.819.326
16.695.417.161
5.033.620.584
34.664.836.632
16.182.128.366
13.478.418.439
241.534.372.455

124.201.788.655
69.047.243.778
5.405.664.062
4.793.628.584
33.978.399.929
12.545.081.630
6.993.559.350
256.965.365.988

89.567.113.763
93.920.614.223
1.866.205.096
5.580.787.000
63.174.924.256
9.848.306.924
263.957.951.261

128.055.000.000
118.975.838.151
22.193.074.813
8.002.116.653
277.226.029.617
518.760.402.072

117.569.208.450
24.224.565.738
7.082.927.491
148.876.701.679
405.842.067.667

96.545.419.575
16.566.861.503
13.215.337.064
126.327.618.142
390.285.569.403

22.123.854.098
3.938.895.055
13.647.285.882
17.218.933.481
62.254.672.839
119.183.641.355

17.243.989.420
6.433.034.265
23.914.600.760
16.060.168.281
58.711.748.829
122.363.541.555

23.400.899.678
4.826.221.720
35.744.763.421
1.410.000
72.456.600.197
136.429.895.016

128.055.000.000
36.855.684.000
1.538.490.837
1.124.754.368
167.573.929.205
286.757.570.560

35.938.121.000
35.938.121.000
158.301.662.555

31.045.600.000
31.045.600.000
167.475.495.016

(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2010
2009

31 Mei
2011

Keterangan
EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Selisih kurs atas modal disetor
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Saldo Laba
Kepentinga n nonpengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

192.000.000.000
2.701.493.471
(86.324.611.990)
24.677.880.036
98.948.069.995
232.002.831.512
518.760.402.072

192.000.000.000
2.701.493.471
(86.324.611.990)
26.438.724.848
112.724.798.783
247.540.405.112
405.842.067.667

192.000.000.000
2.701.493.471
(86.324.611.990)
6.183.168.375
108.250.024.531
222.810.074.387
390.285.569.403

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Beban usaha
Laba sebelum pos keuangan
dan lain-lain
Pos keuangan dan lain-lain bersih
Laba sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
Laba periode berjalan dan
jumlah laba komprehensif
Laba Bersih per Saham Dasar
Catatan: *) Tidak diaudit

Periode 5 (lima)
Periode 5 (lima)
Tahun yang
bulan yang berakhir bulan yang berakhir berakhir
31 Mei
31 Mei
31 Desember

(dalam Rupiah penuh)
Periode 16 Juli
2009 sampai
dengan
31 Desember
2009
229.673.417.262
170.122.229.472
59.551.187.790

2011
290.609.054.057
8.908.830.225
210.771.627.274
70.928.596.558

2010*)
282.240.433.553
201.825.257.001
80.415.176.552

2010
692.113.077.647
185.483.830
503.723.476.033
188.204.117.784

8.554.482.187
79.483.078.745

6.131.369.128
86.546.545.680

1.046.714.148
189.250.831.932

(2.550.825.588)
57.000.362.202

(23.700.097.520)
55.782.981.225

(24.449.786.766)
62.096.758.914

(50.039.980.109)
139.210.851.823

(17.386.403.820)
39.613.958.382

13

15

35

10

Rasio – Rasio Pertumbuhan dan Keuangan

Keterangan
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan
Beban Usaha
Laba Usaha
Laba Bersih
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

31 Mei
2011
3,0
4,4
(11,8)
(10,2)
N/A
N/A
N/A

2010**)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

155

(dalam persentase)
31 Desember
2010
2009*)
N/A
N/A
N/A
N/A
4,0
(5,5)
11,1

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Keterangan

31 Mei
2011

RASIO KEUANGAN (%)
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan
24,4
Usaha
Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan
19,2
Usaha
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas
30,6
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas
24,0
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aset
13,7
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aset
10,8
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek
202,7
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas
123,6
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset
55,3
Pinjaman / EBITDA
1,4
Biaya Pinjaman / Arus Kas bersih
0,0
Catatan: *) Pada tahun 2009 Perseroan beroperasi sejak 16 Juli 2009
**) Tidak diaudit
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2010**)

(dalam persentase)
31 Desember
2010
2009*)

28,5

27,2

25,9

22,0

20,1

17,2

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

76,0
56,2
46,4
34,3
210,0
63,9
39,0
N/A
N/A

26,7
17,8
15,3
10,1
193,5
75,2
42,9
N/A
N/A

XI. EKUITAS
Tabel berikut di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2011 dan periode sejak 16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010. Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang
berakhir pada 31 Mei 2011, diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte
Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.Ikhtisar data keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan periode sejak 16 Juli 2009 (pendirian) sampai dengan
31 Desember 2009 diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
31 Mei
2011
192.000.000.000
2.701.493.471
(86.324.611.990)
24.677.880.036
133.054.761.517
98.948.069.995
232.002.831.512

Keterangan
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Selisih kurs modal disetor
Selisih nilai transaksi restruktusisasi entitas sepengendali
Saldo Laba
Jumlah
Kepentingan nonpengendali
Jumlah Ekuitas

31 Desember
2010
192.000.000.000
2.701.493.471
(86.324.611.990)
26.438.724.848
134.815.606.329
112.724.798.783
247.540.405.112

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini telah
dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka struktur Ekuitas Perseroan secara proforma
adalah sebagai berikut:
Tabel Proforma Ekuitas Per Tanggal 31 Mei 2011
(dalam Rupiah penuh)
Modal
Ditempatkan
danTambahan
Modal Disetor
Penuh

Tambahan
Modal Disetor

Selisih Kurs
Disetor

Posisi ekuitas menurut laporan
keuangan konsolidasi audit
pada tanggal 31 Mei 2011

192.000.000.000

-

Penawaran umum
166.950.000 Saham Baru
dengan nilai nominal Rp100,setiap saham

16.695.000.000

Proforma ekuitas menurut
laporan keuangan konsolidasi
per tanggal 31 Mei 2011
setelah penawaran umum

208.695.000.000

Uraian

Selisih nilai
transaksi
restruktusisasi
entitas
sepengendali

Saldo Laba

Kepentingan
non pengendali

Jumlah Ekuitas

2.701.493.471 (86.324.611.990)

24.677.880.036

98.948.069.995

232.002.831.512

47.091.818.317

-

-

-

63.786.818.317

47.091.818.317

2.701.493.471 (86.324.611.990)

24.677.880.036

98.948.069.995

295.789.649.829

-

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan
kepemilikan saham Perseroan.
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XII. PERPAJAKAN
Perpajakan Untuk Pemegang Saham
Pajak Penghasilan atas dividen saham yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif
1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai “UU PPh” 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 bersangkutan, 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 syaratsyarat di bawah ini terpenuhi:
Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima
dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajakselain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi
baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis
dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek
pajak.
Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek Pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan 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. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima
atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif
pajak yang seharusnnya dikenakan.
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas
dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf
f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c).
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, 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,
akan dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:
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% (dua puluh lima
persen) dari jumlah modal yang disetor;
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Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, 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.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan
Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Penghasilan, maka penghasilan
yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut
diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas
yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak
Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal
dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham).
Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat
Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan
ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal.
Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank,
selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat
tersebut tetap berlaku.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi
Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan
dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma
satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan
yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara
pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol
koma lima persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama
masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih
metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan
Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal
17 Undang-Undang No 17 tahun 2000.
PP atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu Republik Indonesia.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM
INI.
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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.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
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XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan,
laba bersih Perseroan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan
dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh
Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perseroan.
Manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 10% (sepuluh
persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2011. Perseroan
berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS.
Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam
RUPS
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XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
No.59 tanggal 25 Agustus 2011 juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.29 tanggal
15 Nopember 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyatakan
dengan kesanggupan penuh (full commitment), untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan
yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing, pada tanggal penutupan
masa penawaran, selanjutnya pada tanggal pembayaran membayar hasil penjualan saham pada pasar
perdana kepada Perseroan.
Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah
ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung
Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan
emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
Penjamin Emisi

Nilai
(Rp)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1.
PT Bahana Securities
Sub total
Para Penjamin Emisi Efek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PT Bumiputera Capital
PT EMCO Seurities
PT Indomitra Securities
PT Mega Capital Indonesia
PT Minna Padi Investama
PT Nusantara Capital Securities
PT Pacific Capital
PT Valbury Asia Securities
PT Waterfront Securities
PT Yulie Sekurindo Tbk
Sub total
Total

Porsi Penjaminan
Jumlah Saham
(lembar)

Persentase
(%)

311.005.000
311.005.000

124.402.000.000
124.402.000.000

99,35
99,35

50.000
55.000
400.000
70.000
200.000
200.000
105.000
35.000
820.000
90.000
2.025.000
313.030.000

20.000.000
22.000.000
160.000.000
28.000.000
80.000.000
80.000.000
42.000.000
14.000.000
328.000.000
36.000.000
810.000.000
125.212.000.000

0,02
0,02
0,13
0,02
0,06
0,06
0,03
0,01
0,26
0,03
0,65
100,00

PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi dengan
tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak
langsung sebagaimana disebutkan dalam Definisi dan Singkatan di halaman ii Prospektus ini.
Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang
Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil
penawaran awal (bookbuilding) yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 14 November 2011, dengan harga terendah sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) dan
harga tertinggi sebesar Rp590,- (lima ratus sembilan puluh Rupiah).
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Penetapan harga penawaran juga mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang telah
dilakukan para Penjamin Emisi Efek dan dengan pertimbangan berbagai faktor, seperti :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
Kinerja keuangan Perseroan;
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri pariwisata di Indonesia;
Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau
maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang;
Status dan perkembangan terakhir dari Perseroan; dan
Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Bahwa setelah Penawaran Umum ini, maka tidak dapat dijamin atau dipastikan harga Saham
Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus
berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.
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XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah
sebagai berikut:
Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Rekan (anggota
dari Deloitte Touche Tohmatsu
Limited)
The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. MH Thamrin Kav.28-30
Telp. (021) 29923100
Faks.(021) 29928200/29928300

No. Keanggotaan Asosiasi : 1414
No. STTD: 59/BL/STTD-AP/2009 tanggal 25 Februari 2009
tanggal 20 Mei 2011
Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran
Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan
Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan
bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap
laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.
Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi
penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.

Konsultan Hukum
Makes & Partners Law Firm

No. STTD : 227/PM/STTD-KH/1998, tanggal 5 Oktober 1998
Surat Penunjukan Perseroan : No.032/V/II/IPOtanggal 20
Mei 2011.

Menara Batavia, Lantai 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp. (021) 574 7181
Faks.(021) 574 7180

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka
Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan
Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan
dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki
Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan
dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang
disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya
kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian
hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas
yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan
secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi
yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi
hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan
prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan
Penawaran Umum.

Notaris
Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.
Graha Irama 6th Floor

Nomor Asosiasi Notaris Indonesia : 011.003.027.260.958
No STTD : 02/STTD-N-PM-1996 tanggal 12 Pebruari 1996
Surat Penunjukan Perseroan : No. 037/VII/II/IPO tanggal
20 Mei 2011.
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Jl. HR Rasuna Said Blok X-1
Kav 1 & 2 Jakarta 2950
Telp. (021) 5709009
Fax. (021) 5709026

Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia Ruang lingkup tugas Notaris selaku Profesi
Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum
ini adalah membuat akta otentik atas :
a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum;
b. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para
Penjamin Emisi Efek;
c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara
Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220 – Indonesia

Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No STTD : Kep.16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
Surat Penunjukan Perseroan : No.035/VII/II/IPO tanggal 20
Mei 2011
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan
LK
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum
ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar
Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham
berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan
dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan
pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari
Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk
diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi
pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang
tersedia pada BAE, mencetak FKP dan menyiapkan laporan
penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan
Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan
menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UU PM.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.35 tanggal 26 Juli 2011, yang dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1.
2.

Perseroan ini bernama PT Cardig Aero Services Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur.
Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum
perseroan terbatas sejak tanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan).
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, keagenan, perwakilan,
jasa, industri, dan melakukan hal-hal yang dijelaskan pada IATA Standard Ground Handling
Agreement 2008 (dua ribu delapan), termasuk namun tidak terbatas pada ground handling; jasa
boga, pemeliharaan pesawat terbang; penyimpanan pesawat terbang; manajemen airport dan
manajemen pesawat terbang; dan sebagai tambahan pemeliharaan dasar dan berat dan untuk
tujuan memegang seluruh sahamnya pada anak-anak perusahaannya.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapatmelaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
-

Kegiatan usaha utama:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil industri, baik atas tanggungan sendiri
maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan
impor, ekspor, interinsulari, grosir, leveransir, distributor dan pengecer dari segala macam
barang;
Jasa boga meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, Jasa
Andrawina, pelayanan penghidangan makanan dan minuman (kopi, teh dan minuman
kaleng/botol) ditempat yang ditentukan oleh pemesan, Penyediaan perlengkapan dan
peralatan untuk makan dan minum;
menjalankan usaha menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor,
supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik
dari dalam maupun dari luar negeri;
berusaha dalam bidang perwakilan (representative) dari berbagai perseroan lain, baik dari
dalam maupun luar negeri, kecuali perwakilan biro perjalanan;
berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidangbidang perdagangan, teknik, dan industri serta pembangunan, kecuali pelayanan/jasa
dalam bidang hukum dan pajak;
berusaha dalam bidang jasa ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan Veem)
meliputi bidang usaha warehousing yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan,
penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman
dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta bidang-usaha terkait;
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g.
h.

-

berusaha dalam bidang industri peti kemas dan pengepakanbarang;
Jasa pelayanan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat terbang dan komponenkomponennya;
i. berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen;
j. berusaha dalam bidang jasa pelatihan.
Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah
perdagangan untuk alat pemindai (XRAY);
MODAL
Pasal 4

1.

Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
yang terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham,masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah).

2.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.920.000.000 (satu miliar
sembilan ratus dua puluh juta) saham, masing masing dengan nilai nominal Rp 100 (seratus
Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 192.000.000.000 (seratus sembilan
puluh dua miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta
nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3.

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut
di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah)
telah disetor oleh para pemegang saham dengan uang tunai dan merupakan setoran lama yaitu
sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 36 tanggal 20-08-2009 (dua puluh Agustus dua ribu
sembilan), yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Nomor: AHU-43455.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 03-09-2009 (tiga September dua
ribu sembilan) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-15046 tanggal 10-09-2009 (sepuluh
September dua ribu sembilan).
a)
b)

c)
d)
e)
f)

4.

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran
atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di
Bapepam dan LK dan tidak dijaminkan
dengan cara apapun juga;
memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1
anggaran dasar.
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
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 oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian.

Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam
Penawaran Umum tersebut.
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5.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan
harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan
ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) 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.
b.

Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat
dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh
RUPS; dan/atau
4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang

c)

memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

d)

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

e)

Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
HMETD 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 HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

f)

Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, 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.

g)

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 Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

7.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
a)

Penambahan Modal Dasar Perseroan;
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.
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b)

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi
kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
b1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima perseratus ) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3
anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal
33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
b.5 Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.

c)

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 perseratus) 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 dari Menteri
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di keluarkan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SAHAM
Pasal 5
1.

Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.

2.

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)
saham;

3.

Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4.

Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik
bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai
wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak
untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas
saham-saham tersebut.

5.

Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6.

Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT

7.

Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
a.

Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
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b.

8.

Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar
pemegang saham Perseroan.

Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham
tersebut dicatatkan.
SURAT SAHAM
Pasal 6

1.
2.

3.

Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham;
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak
dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi
bersama sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris,
dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/
atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7
1.

Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
a)

b)
2.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut; dan
2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan
penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.

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 Republik Indonesia atas
hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh DireksiPerseroan; dan
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
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3.

Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang
berkepentingan.

4.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.
PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
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;
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 buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif tersebut;
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
Daftar Pemegang Saham Perseroan;
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek;
dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar
-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
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;
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 tersebut.
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 Panggilan RUPS;

262

l.

2.

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian; dan
o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen,
saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan
Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian 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.
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana sahamsaham Perseroan dicatatkan.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1.
2.

3.

4.

Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
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 tersebut atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal
saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus
Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua
surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan
pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
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5.
6.
7.

8.

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap
pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan
Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1
(satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan
ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya
pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai
suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus
dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1.

2.
3.
4.

5.

a.

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan
dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana
ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
b. 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. Dokumen pemindahan
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima
oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham
saham Perseroan dicatatkan.
Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
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 ini tidak dipenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima
oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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6.

7.

Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang
saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan
hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai
pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam
anggaran dasar ini.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.

2.
3.

RUPS adalah :
a. RUPS Tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah
penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip;
Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.
c. Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat
membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya 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 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara;
b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
tanggal panggilan RUPS.
TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DANWAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12
RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
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b.

4.

5.
6.

Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS
kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan
disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.
c. Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan
UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS pertama.
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan
oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang kurangnya
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana
ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk peraturan Pasar Modal.
Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan,
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan
atas permintaan:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau
b. Dewan Komisaris;
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13

1.

2.

3.
4.

5.
6.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
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 satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu Direktur 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 Direksi mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk
oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir
dalam RUPS tersebut.
Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara
Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu
dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku
sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
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KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14
1.

2.

3.

4.

Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS
terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) 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;
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali
ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS
kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila 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 adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa
Indonesia.
RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili palingsedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS
kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
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b.

RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam
RUPS; dan
d. dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan
memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang
Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam RUPS.
DIREKSI
Pasal 15
1.
2.
3.

4.

5.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai
Presiden Direktur, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil
Presiden Direktur.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.
Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang
disimpan oleh Perseroan.
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6.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari Kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurangkurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perseroan.
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat
ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan
RUPS.
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan
apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri dalam RUPS,
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah
diterimanya surat pengunduran diri.
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan
butir g Pasal 15 ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah
RUPS Tahunan membebaskannya.
g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.
d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal
pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut hadir dalam Rapat.
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f.
g.

12.

13.

14.
15.

16.

RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya
untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan
-sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi
tersebut menjadi batal.
RUPS dapat : mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang
diberhentikan dari jabatannya; atau mengangkut orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota
Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau mengangkat seseorang sebagai anggota
Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa
jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat
pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini,
maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Presiden Direktur.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 anggaran
dasar Perseroan.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1.
2.
3.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar
Perseroan.
Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
a. Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi
batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan
jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat 3;
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b.

4.

5.

6.

7.
8.

menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah yang melebihi batas yang dari waktu
ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian
pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan Pasar
Modal;
melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain
baik di dalam maupun di luar negeri, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan
RUPS sesuai dengan peraturan pasar Modal;
c. Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan
ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh
atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan
RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 anggaran
dasar Perseroan.
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat syarat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah
mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur bersamasama dengan salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
c. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
sah mewakili Perseroan.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
RAPAT DIREKSI
Pasal 17

a.

b.
c.
d.
e.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan Pasal 16 ayat 6 anggaran dasar ini.
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis
yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum
Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau
ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja
dalam wilayah Republik Indonesia.
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f.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
g. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur yang mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Wakil
Presiden Direktur tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih
dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi
yang lain berdasarkan surat kuasa.
i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
j. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
k. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut di tolak.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika
Rapat Direksi menentukan lain.
I. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang
anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila
berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
m. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti
yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
n. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Direksi.
DEWANKOMISARIS
Pasal 18
1.

2.
3.

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari : 1 (satu) orang
Presiden Komisaris;
1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku dibidang Pasar Modal.
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
pernah :
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
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c.

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang
disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam
sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut
berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada
saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai
dengan keputusan RUPS.
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya.
c. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal
ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang
merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
d. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
e. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud
dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan ketentuan butir g Pasal ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas
tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, 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.
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11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota
Dewan Komisaris tersebut :
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
atau
b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undangundang atau peraturan perundang undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan
perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat
Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang
serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada
Direksi.
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 untuk
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini
berlaku pula baginya.
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya
(jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran
dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan
menyebutkan alasannya.
Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuandalam Pasal 15 ayat 11
Anggaran Dasar.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1
(satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10
11.

12.

13.

14.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden
Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris
berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis,
Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam
keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan
tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut
ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha
atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal
saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau
diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir
atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
Rapat tersebut.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Rapat tersebut.
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara
langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi
atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang
ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang
bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak
disyaratkan.
Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak
ketiga.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris
telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
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RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh
persetujuan.
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang.
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun
laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal
ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,
harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan
dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1.
2.

3.
4.

5.

6.

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.
Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan
cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas
nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9
anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan
untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai
dividen.
Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan
selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk
pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara
pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang
telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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7.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila
diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan
keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana
dimaksud pada ayat 9 pasal ini.
PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23
1.
2.
3.
4.
5.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan,
yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan- mempunyai laba yang
positif.
Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan
Perseroan.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1.
2.
3.

4.
5.

Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang Undang tentang Perseroan
Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam anggaran dasar ini.
Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau
tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya
Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau
perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroanterbuka atau sebaliknya, wajib
mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini
cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 25

1.
2.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
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PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYASTATUS BADAN HUKUM
Pasal 26
1.
2.

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
TEMPAT TINGGAL
Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 28
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan
memutuskannya.
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XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian
yang harus diajukan pada masa Penawaran Umum dengan menggunakan formulir pemesanan
pembelian saham yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan
oleh pemesan.
1.

Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan
yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan
dengan menggunakan FPPS asli/copy yang dapat diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek yang
namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap.
Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut
diatas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang
telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2.

Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tertanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Setiap pihak dilarang baik langsung atau tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih
dari 1 (satu) pemesanan, baik langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib
membatalkan pesanan tersebut.

3.

Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan
perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan
500 (lima ratus) saham.

4.

Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

a.

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEINo.SP-0022/PE/KSEI/0811 tanggal 24 Agustus 2011
yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
1. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan
berlaku ketentuan sebagai berikut:
2. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif
Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum
akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2011
setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau
BAE.
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3.

Sebelum Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa
Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP dan setelah
saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan saham
adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola
efek untuk kepentingan pemegang saham.
4. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan
menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
5. 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
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
6. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-BEST atas
permintaan investor.
7. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat
Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan
diterbitkan atas nama pemegang saham yang sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek
dan/atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
8. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahan bukuan saham antar Rekening
Efek di KSEI.
9. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti
dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan
didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI.
Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang
Saham yang menjadi nasabahnya.
10. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan
sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
b.

Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya
saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau
blokir.
Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen
Penjualan ditempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.

5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama masa penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan
pembelian saham selama jam kerja umum yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh Pemesan yang
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:
•
Bagi pemesan perorangan: fotocopy jati diri (KTP/Paspor yang masih berlaku, dan menunjukkan
aslinya;
•
Bagi pemesan badan hukum: fotocopy Anggaran Dasar terakhir serta Akta Pengangkatan
Direksi yang terakhir, serta surat kuasa dan fotocopy KTP/Paspor dari pihak yang memberi
kuasa dan yang menerima kuasa;
•
Tanda bukti sebagai nasabah Perusahaan Efek dan melakukan pembayaran sesuai dengan
jumlah pemesanan serta melampirkan bukti asli pembayarannya.
Persyaratan tambahan bagi pemesan asing;
•
Pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham wajib mencantumkan nama dan alamat di luar
negeri/domisili hukum yang sah dari Pemesan secara lengkap dan jelas;
•
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan
pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
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6.

Masa Penawaran
Masa penawaran adalah tanggal 24 November 2011, 25 November 2011, 28 November 2011
dan 29 November 2011, dan waktu penawaran akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham
yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu
kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat masa penawaran dengan ketentuan masa
penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.

7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan
penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
adalah tanggal 1 Desember 2011.

8.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus
Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan dan
manajemen Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyakbanyaknya 5% (lima) persen dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum ini. Porsi ini akan diambil oleh Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), Direksi
dan pegawai tetap Perseroan yang tercatat pada data Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2011.

9.

Persyaratan Pembayaran
Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank
dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan)
dengan membawa tanda jati diri asli dan beserta copy-nya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan
benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus
dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
Bank Permata Cabang Sudirman
No. Rekening: 400.176.2589
Atas Nama: PT Bahana Securities IPO Cardig Aero S
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik
pihak yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak
ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Pembayaran dengan menggunakan cek hanya
dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 29 November 2011 pukul 14.00 WIB.
Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat sudah harus diterima dalam rekening di atas
(in good funds) pada tanggal 29 November 2011 pukul 14.00 WIB. Apabila pembayaran tidak
diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak
berhak atas penjatahan.
Semua beban bank dan beban transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung
jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana
pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan saham yang
bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian secara khusus,
pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui
transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari
bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya.
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10. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada
pemesan, tembusan atau fotocopy lembar ke-5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotocopy
dari FPPS yang telah ditanda tangani (tandatangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan
Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada
saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian
saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
akan diberikan langsung oleh Perseroan.
11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku manajer
Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung
Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran
Umum. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum ini, penjatahan
pasti (fixed) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% dari jumlah saham yang ditawarkan,
dan sisanya 10% akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).
a.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan
sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1.
2.
3.

4.

b.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek
atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk
rekening mereka sendiri; dan
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek
atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibeli
atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek
jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
Alokasi penjatahan pasti akan didistribusikan kepada Perusahaan Asuransi, Reksadana, Aset
Manajemen, Perusahaan Investasi, Dana Pensiun, Korporasi, pihak-pihak yang termasuk
dalam program MESA sesuai dengan ketentuan Perseroan, dan Individu yang sesuai dengan
kebijakan Manajer Penjatahan.

Penjatahan Terpusat (Pooling)
Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran
Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan
sisa efek sebagai berikut:
1.

Jika setelah pengecualian pemesan saham dari Pihak Terafiliasi (pemesan yang merupakan
direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen
Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak yang dimaksud sehubungan
dengan Penawaran Umum ini), dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar
dari jumlah yang dipesan, maka pemesanan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh
efek yang dipesan.

282

2.

Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari Pihak Terafiliasi dan terdapat sisa saham
yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang
tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i.
ii.

iii.

c.

Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan,
sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum.
Para Pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di
Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan
diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana efek tersebut akan
dicatatkan; dan
Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan
kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa efek tersebut dibagikan secara
proporsional kepada para pemesan terafiliasi. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan
hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2. Manajer Penjatahan akan
menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran
dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang
Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan
dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 Hari
Kalender hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai berakhirnya masa
Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda masa Penawaran Umum untuk
masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan
Penawaran Umum Perdana ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek beserta seluruh addendum, perubahan dan penambahannya serta mengacu pada
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2., dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar
kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
a. Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
(tiga) Hari bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Emiten, dan/atau;
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang
ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi
Efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Bapepam dan LK
13. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan
oleh para Penjamin Emisi Efek di kantor Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom.
Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir
penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

283

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan
akan disertai bunga setiap hari keterlambatan dengan tingkat suku rekening giro Bank Indonesia
dengan jangka waktu 1 (satu) bulan serta dasar kurs mata uang Rupiah secara pro rata setiap
hari keterlambatan, dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, kecuali
keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembaliannya
sampai dengan hari kerja ke-30 (tiga puluh) setelah tanggal penjatahan atau hari kerja ke-30 (tiga
puluh) setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Setelah hari kerja ke-30
(tiga puluh) pemesan dapat mengambil pengembalian uang pesanan di kantor Penjamin Pelaksana
Emisi.
Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung
dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan
Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai
tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro
akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk pemesanan
pembelian saham secara khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh
Perseroan.
14. Penyerahan FKP Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi saham ke dalam Rekening Efek yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambatlambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas distribusi saham
tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.
15. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak
terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi
kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki
saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing
maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang
mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek. Dalam hal terjadi kekurangan
permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan atau
Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan
Kontrak Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus
bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
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XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Bahana Securities
Graha CIMB Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5081
Faks. (021) 522 5869

PARA PENJAMIN EMISI EFEK
PT Bumiputera Capital Indonesia
Wisma Bumiputera Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 15
Jakarta 12190
Telp. (021) 529-60155
Faks. (021) 529-60148

PT Emco Securities
Menara Batavia, Lantai23
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10220
Telp. (021) 579-30078
Faks. (021) 579-30079

PT Indomitra Securities
Gedung Wira Usaha, Lantai 1
Jl. H R. Rasuna Said Kav. C-5
Jakarta 12940
Telp. (021) 522-9073
Faks. (021) 522-9081

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telp. (021) 7917-5599
Faks. (021) 7919-3900

PT Minna Padi Investama
Equity Tower Lantai 11 SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 525-5555
Faks. (021) 525-6666

PT Nusantara Capital Securities
Menara Karya, Lantai 6
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1–2
Jakarta 12950
Telp. (021) 255-46700
Faks. (021) 579-44700

PT Pacific Capital
Sona Topas Tower, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman kav.26
Jakarta 12920
Telp. (021) 252-4930
Faks. (021) 252-4931

PT Waterfront Securities
CIMB Niaga Plaza, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta 12920
Telp. (021) 529-21166
Faks. (021) 529-22266

PT Valbury Asia Securities
Menara Karya, Lantai 10
Jl. H.R Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp. (021) 579-44477
Faks. (021) 579-4459

PT Yulie Sekurindo
Plaza ABDA, lt.5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp. (021) 5140-2181
Faks. (021) 5140-2182
Agen Penjual
PT First Asia Capital
Gedung Panin Pusat, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman No.1
Jakarta 10270
Telp. (021) 7293969
Faks. (021) 5710895
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Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual,
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di :
PermataBank Cabang Thamrin
Menara Cakrawala
JL MH Thamrin Kav 9
Jakarta Pusat
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