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BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI.  
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN 
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT HARUM ENERGY Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG 
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA  
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”)

PT HARUM ENERGY Tbk
Kegiatan Usaha Utama:

Beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan
dan jasa melalui anak perusahaan

Kantor Domisili/Pusat:
Jl. Alaydrus No. 80

Jakarta Pusat 10130 
Telepon: (62-21) 634 5222
Faksimili: (62-21) 634 5221 

Email : corsec@harumenergy.com

PENAWARAN UMUM
Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus 
Rupiah) setiap lembar saham, yang terdiri dari saham baru sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar 
saham biasa atas nama dan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama milik  
PT Karunia Bara Perkasa (“KBP”) sebagai Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi), yang ditawarkan 
kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp5.200 (lima ribu dua ratus Rupiah) setiap lembar saham, 
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah 
seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus milyar Rupiah) 
yang terdiri dari sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh milyar Rupiah) dari penawaran saham 
baru dan sebesar Rp1.560.000.000.000 (satu triliun lima ratus enam puluh milyar Rupiah) dari saham divestasi.

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal 
dari Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat akan dilakukan melalui transaksi di BEI pada hari pertama 
saham Perseroan diperdagangkan di BEI.

Selain itu, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual 
memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan penjatahan lebih (“over 
allotment”) sampai dengan sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham biasa atas nama. Untuk 
keperluan penjatahan lebih tersebut, KBP akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sebanyak-banyaknya 
50.000.000 (lima puluh juta) saham kepada PT Mandiri Sekuritas yang selain juga merupakan salah satu 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini yang telah ditunjuk oleh Emiten untuk bertindak 
sebagai Agen Stabilisasi. Dana hasil penjatahan lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk 
melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak 
lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK
 

Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) 
Terhadap Penawaran Umum Perseroan

• PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Bahana Securities • PT Bhakti Securities • PT BNI Securities
• PT CIMB Securities Indonesia • PT Danareksa Sekuritas • PT Danasakti Securities                                                                   

• PT Dinamika Usahajaya • PT Equity Securities Indonesia • PT Lautandhana Securindo                                                         
• PT Minna Padi Investama • PT OSK Nusadana Securities Indonesia • PT Panin Sekuritas Tbk                                         

• PT Phillip Securities Indonesia • PT Trimegah Securities Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT 
BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN 
PADA BAB VI  PROSPEKTUS INI.

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

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2010



PT Harum Energy Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”), telah menyampaikan 
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “Bapepam-LK”) dengan 
Surat No. 036/HE/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran 
Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (“UUPM”) beserta peraturan 
pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai 
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan          
PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Juni 2010. Apabila memenuhi persyaratan pencatatan 
yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik 
perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang Saham 
memiliki sekurang-kurangnya 1 satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham 
tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang 
telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga serta Profesi Penunjang 
Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran 
semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara 
Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan 
atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan 
dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Ciptadana Securities dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta 
para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas 
menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana 
didefinisikan dalam UUPM.

DALAM RANGKA STABILISASI HARGA EFEK, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN 
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PIHAK YANG MELAKUKAN STABI-
LISASI HARGA WAJIB MEMBELI EFEK DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPERTAHANKAN 
HARGA PENAWARAN UMUM ATAU MEMPERTAHANKAN HARGA PADA TINGKAT HARGA 
YANG TIDAK LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA 
TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. STABILISASI HARGA YANG DILAKUKAN OLEH 
AGEN STABILISASI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK TUJUAN MANIPULASI HARGA DI 
PASAR.

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

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB 
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA 
YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

adb Singkatan dari Air-dried basis, yaitu basis pengukuran kalori batubara 
dimana batubara berada di dalam keadaan kadar kelembaban yang 
hampir sama dengan kelembaban sekitarnya

 
Agen Stabilisasi PT Mandiri Sekuritas
 
AME AME Consulting Pty. Ltd., konsultan tambang independen yang 

berkedudukan di Australia
 
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis 

Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

 
Anak Perusahaan Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
 
Bank Kustodian Bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk 

memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana 
yang dimaksud dalam UUPM

 
Bapepam Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 UUPM
 
Bapepam-LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, dengan struktur organisasi 
terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.606/KMK.01/2005 tanggal30 Desember 2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Bapepam dan LK dahulu dikenal dengan nama Badan 
Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 
UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya

 
Biro Administrasi Efek (BAE) Pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran 

Umum Perdana yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah  
PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta

 
Batubara Termal Batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan 

uap untuk listrik dan panas
 
BBM Singkatan dari Bahan Bakar Minyak
 
BCM Bank Cubic Meter, satuan volume
 
BNRI Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia
 
BEI	 Berarti	 bursa	 efek	 sebagaimana	didefinisikan	 dalam	Pasal	 1	 ayat	 4	

UUPM yang diselenggarahkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu 
Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, bursa efek mana 
saham Perseroan akan dicatatkan
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Cadangan Batubara Endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas 
dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan 
dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan

 
Conveyor Salah satu jenis alat angkut material batubara atau tanah yang 

menggunakan ban berjalan
 
Crusher Alat penghancur untuk memperkecil ukuran batubara
 
DJMBP Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
 
DPS Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE 

yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan
 
DPPS Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang 

memuat nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah 
saham yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS 
yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek

 
ESA Employee Stock Allocation
 
EMSOP Employee Management Stock Option Plan
 
FKPS	 Singkatan	dari	Formulir	Konfirmasi	Penjatahan	Saham,	formulir	konfirmasi	

hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas 
bagian dari saham yang ditawarkan 

 
FOB Singkatan dari Free On Board, yaitu basis harga penjualan batubara 

sampai dimuat kedalam kapal atau tongkang
 
Formulir Pemesanan  Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pembelian Saham (FPPS) Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan 

dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek
 
Hari Bank Hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring
 
Hari Bursa Hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin 

sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan 
Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI

 
Hari Kalender Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius 

tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang 
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang 
karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai 
bukan Hari Kerja

 
Hari Kerja Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang 

ditetapkan oleh Pemerintah
 
ISO International Organization for Standardization, yaitu sistem standardisasi 

manajemen mutu
 



v

IUP Singkatan dari Izin Usaha Pertambangan
 
JORC Australasian Joint Ore Reserves Committee, Laporan tentang cadangan 

batubara yang sesuai dengan Australian Code for Reporting of Exploration 
Results, Mineral Resources and Ore Resources (edisi 2004) (the 2004 
JORC Code) yang dipublikasikan oleh Joint Ore Reserves Committee 
dari The Australian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute 
of Geoscientist and Mineral Council of Australia

 
Kapal Tunda Kapal tunda atau tugboat adalah kapal yang dapat digunakan untuk 

menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas,  sungai 
atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal 
rusak, dan peralatan lainnya

 
Kementerian ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
 
Kuasa Pertambangan (KP) Izin yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah) untuk 

melaksanakan usaha pertambangan kepada perusahaan yang memenuhi 
persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Jenis-jenis KP adalah: KP Penyelidikan Umum, 
KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan dan Pemurnian, dan KP 
Pengangkutan dan Penjualan

 
KSEI Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas 

mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian 
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta

 
Laporan AME Laporan Pasar Batubara Termal bulan Mei 2010 oleh AME 
 (Thermal Coal Market Report for PT Harum Energy – May 2010)
 
Laporan Marston Laporan Kajian Teknis Mahakam Sumber Jaya, Santan Batubara dan 

Tambang Batubara Harum bulan Januari 2010 oleh Marston (Technical 
Assesment Report On Mahakam Sumber Jaya, Santan Batubara and 
Tambang Batubara Harum for Harum Energy – January 2010)

 
Masyarakat Perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan 

/ atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau 
badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di 
wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan 
di luar wilayah Republik Indonesia

 
Marston Marston & Marston, Inc., yang merupakan konsultan teknis independen 

yang mengeluarkan laporan pakar dalam Prospektus ini, yang 
berkedudukan di Amerika Serikat

 
Overburden Lapisan tanah penutup, batuan dan tanah
 
Opsi Penjatahan Lebih Adalah opsi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual kepada 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka memenuhi kelebihan 
pemesanan
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Pemegang Rekening Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang 
meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI

 
Pemegang Saham Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan 

dan diadministrasikan dalam:
 1)  Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 2)  Rekening efek pada KSEI; atau
 3)  Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
 
Pemegang Saham Penjual PT Karunia Bara Perkasa
 
Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Ciptadana Securities dan PT Mandiri Sekuritas
 
Peraturan No. IX.E.1 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua  

Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang 
Transaksi	Afiliasi	dan	Benturan	Kepentingan	Transaksi	Tertentu.		

 
Peraturan No. IX.E.2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua  

Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang 
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.  

 
Perseroan PT Harum Energy Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
 
PPh Pajak Penghasilan
 
PPN Pajak Pertambahan Nilai
 
Perjanjian Karya Pengusahaan  Berarti Perjanjian antara Pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta 

untuk Pertambangan Batubara (PKP2B) melaksanakan pengusahaan 
penambangan batubara

 
Perusahaan Asosiasi Berarti perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 

20% (dua puluh persen) tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), 
dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan 
ke dalam laporan keuangan Perseroan 

 
ROM Run Of Mine, yaitu batubara yang baru ditambang dan belum diolah
 
RUPS Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
 
RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
 
Spontaneous Combustion Pembakaran secara spontan
 
Stripping Ratio (Nisbah  Perbandingan antara volume tanah dalam satuan BCM yang dikupas dengan
Pengupasan) 1 (satu) ton batubara yang dihasilkan
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Sumber Daya Batubara Endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. 
Dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan 
setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria 
layak tambang

 
Tambang Terbuka Sistem penambangan dengan mengupas tanah permukaan
(Open pit mine)
 
TBN Singkatan dari Tambahan Berita Negara
 
UUPM Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang 

Pasar Modal, BNRI No. 64 Tahun 1995, TBN No. 3608
 
UUPT Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, BNRI No. 106 Tahun 2007, TBN No. 4756

Singkatan Nama Perusahaan

PT Karunia Bara Perkasa KBP
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RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan 
Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan 
yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan adalah perusahaan perseroan terbatas, yang dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia. 
Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama  PT Asia Antrasit, berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 
12 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Kandidat Notaris, Pengganti dari James Herman 
Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia (sekarang disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(“Menkumham”) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.C2-2026.HT.01.01.TH’96, tanggal  
12 Februari 1996, dan telah didaftarkan di dalam buku daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat di bawah No. 474/1996 pada tanggal 27 Maret 1996. Akta tersebut telah diumumkan dalam BNRI  
No. 73 tanggal 10 September 1999, TBN No. 5587/1999 (“Akta Pendirian”). 

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta 
Risalah RUPSLB Perseroan No. 11, tanggal 3 Maret 2010, dibuat oleh  Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris 
di Jakarta, yang memuat seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian 
dengan ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada 
ketentuan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perseroan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-
LK No Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta No. 11 tanggal 3 Maret 2010 tersebut telah 
memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham  
No. AHU-12357.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010, didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU.0018220.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan surat No. AHU-AH,01.10-07183 tanggal 25 Maret 2010 yang telah didaftarkan pada Daftar 
Perseroan No. AHU-0022536.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010. Akta tersebut antara lain merubah 
nama Perseroan menjadi “PT Harum Energy Tbk”, merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang 
disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka dan 
persetujuan Perseroan melakukan penawaran umum kepada masyarakat. (“Akta No. 11/2010”).

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah 

a. Berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya, menjalankan perdangangan impor dan ekspor, 
antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, leveransir, agen, supplier 
dan distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar 
negeri.

b. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perindustrian, 
pembangunan (pemborongan), pertambangan, antara lain pertambangan batubara, pengangkutan, 
pertanian, kehutanan, perkayuan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan laut, pergudangan 
(bukan veem) dan percetakan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

c. Selanjutnya mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang jasa 
pada umumnya (kecuali jasa dibidang hukum dan perpajakan).

 
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 3 Maret 2010 yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
No. AHU-12357.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010, maksud dan tujuan Perseroan saat ini 
adalah berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. 

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah investasi pada anak perusahaan yang 
bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan kegiatan usaha utama Perseroan pada saat ini 
adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan dan jasa melalui 
anak perusahaan. 
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STRUKTUR PERMODALAN 

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan 
adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 setiap lembar saham

Jumlah Lembar
Saham

Jumlah
Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.497.500.000 249.750.000.000  99,90
PT Bara Sejahtera Abadi 2.500.000 250.000.000 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham  Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas 
nama yang terdiri dari:

	 	 •	 Sebanyak	200.000.000	(dua	ratus	juta)	lembar	saham	biasa	
atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan 
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham; 

	 	 •	 Sebanyak	300.000.000	(tiga	ratus	juta)	lembar	saham	biasa	
atas nama milik KBP dengan nilai nominal Rp100 (seratus 
Rupiah) setiap lembar saham (“Saham Divestasi”).

2. Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham
3. Harga Penawaran Rp5.200 (lima ribu dua ratus Rupiah) setiap lembar saham
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan  Sebanyak 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta) lembar 

saham 
5. Jumlah Penawaran Umum Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus milyar Rupiah) yang 

terdiri dari sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh 
milyar Rupiah) saham baru dan Rp1.560.000.000.000 (satu triliun 
lima ratus enam puluh milyar Rupiah) Saham Divestasi

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal 
dari Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat akan dilakukan melalui transaksi di BEI pada hari 
pertama saham Perseroan diperdagangkan di BEI. 

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan Saham Divestasi milik Pemegang 
Saham Penjual dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan 
sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut: 

Modal Saham  Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham

Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum
Jumlah 
Lembar 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Jumlah 
Lembar 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000  10.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.497.500.000 249.750.000.000 99,90 2.197.500.000 219.750.000.000 81,39
PT Bara  Sejahtera Abadi 2.500.000 250.000.000 0,10 2.500.000 250.000.000 0,09
Masyarakat *                       - -           -  500.000.000 50.000.000.000                           18,52 

Jumlah Modal Ditempatkan dan   
Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 2.700.000.000 270.000.000.000 100,00

* Kepemilikan saham di bawah 5%.
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Selain itu, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham 
Penjual merencanakan untuk memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat 
melakukan penjatahan lebih (Over Allotment) sampai dengan sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima 
puluh juta) lembar saham biasa atas nama (“Saham Opsi Penjatahan Lebih”) atau sebanyak 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Untuk keperluan penjatahan 
lebih tersebut, KBP merencanakan akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sejumlah Saham 
Opsi Penjatahan Lebih.

Tujuan dari dilakukannya Over Allotment adalah agar Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Agen 
Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebut untuk melakukan pembelian Saham 
di Pasar Sekunder pada harga yang tidak lebih tinggi dari Harga Penawaran untuk menjaga stabilisasi 
harga Saham pada Periode Stabilisasi. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam Periode 
Stabilisasi dan dapat dihentikan setiap saat. 

Opsi Penjatahan Lebih tersebut dapat dilaksanakan sebagian, seluruhnya atau tidak sama sekali oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada setiap saat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender 
sejak Tanggal Pencatatan (“Periode Stabilisasi”) pada Harga Penawaran tergantung pada hasil kegiatan 
Stabilisasi Harga. Dalam hal Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, 
maka Pemegang Saham Penjual akan menjual dan menyerahkan Saham Opsi Penjatahan Lebih yang 
terkait kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang selanjutnya akan digunakan untuk mengembalikan 
saham yang dipinjam dari KBP melalui Agen Stabilisasi. 

Pihak yang bertindak sebagai Agen Stabilisasi adalah PT Mandiri Sekuritas yang beralamat di Plaza 
Mandiri, lantai 28, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190. 

Berdasarkan rencana saat ini, susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma 
sesudah Penawaran Umum dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjatahan Lebih tidak dilaksanakan 
dan seluruh Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham

Keterangan

Sesudah Penawaran Umum 
Jika Seluruh Opsi Penjatahan Lebih Tidak 

Dilaksanakan

Sesudah Penawaran Umum 
Jika Seluruh Opsi Penjatahan Lebih 

Dilaksanakan
Jumlah 
Lembar 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Jumlah 
Lembar 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000  10.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.197.500.000 219.750.000.000 81,39 2.147.500.000 214.750.000.000 79,54
PT Bara  Sejahtera Abadi 2.500.000 250.000.000 0,09 2.500.000 250.000.000 0,09
Masyarakat *  500.000.000 50.000.000.000                           18,52  550.000.000 55.000.000.000                           20,37 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 2.700.000.000 270.000.000.000 100,00 2.700.000.000 270.000.000.000 100,00

Jumlah Lembar Saham Dalam 
Portepel 7.300.000.000 730.000.000.000  7.300.000.000 730.000.000.000  

* Kepemilikan saham di bawah 5%.

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN / MANAJEMEN (EMPLOYEE / MANAGEMENT STOCK 
ALLOCATION /”ESA”)

Perseroan merencanakan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan, manajemen dan Komisaris  
(kecuali Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kriteria tertentu untuk memiliki 
Saham Baru Perseroan melalui Program ESA dengan sukarela pada saat pelaksanaan Penawaran 
Umum dengan tujuan untuk (i) Meningkatkan rasa memiliki perusahaan bagi karyawan; (ii) Memelihara 
loyalitas dan keyakinan karyawan di perusahaan; serta (iii) Meningkatkan produktivitas dan kualitas 
kerja dari karyawan.
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Pelaksanaan Program ESA tersebut akan dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 
mengenai Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam 
Penawaran Umum, yang memperbolehkan alokasi maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah lembar 
saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dapat dimiliki oleh karyawan Perseroan. 

Komisaris independen tidak diikutsertakan dalam Program ESA mengingat peraturan Bapepam  
No. IX.I.5, yang menetapkan salah satu persyaratan bagi Komisaris Independen adalah yang bersangkutan 
tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, dalam emiten atau perusahaan publik.

PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA KARYAWAN DAN MANAJEMEN 
(EMPLOYEE MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN / ”EMSOP”) 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham  No. 11 tanggal 3 Maret 2010 yang dibuat 
di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui 
untuk menetapkan program opsi kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan dan manajemen Perseroan 
(“Program EMSOP”) dimana para karyawan, manajemen dan Komisaris  (kecuali Komisaris Independen) 
Perseroan dan Anak Perusahaan (“Peserta Program EMSOP”) akan diberikan opsi untuk membeli saham 
baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang pada 
harga tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Pasar Modal (“Saham EMSOP”). Pelaksanaan 
EMSOP ini akan diimplementasikan setelah diperolehnya persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan 
atas persyaratan dan kondisi Program EMSOP.

Program EMSOP ini akan dirancang untuk memberikan opsi kepada Peserta Program EMSOP untuk 
membeli Saham EMSOP yang akan diterbitkan oleh Perseroan dari modal ditempatkan dan disetor 
penuh Perseroan pada saat dilakukan pencatatan BEI (“Saham Program EMSOP”). Program EMSOP 
ini mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 yang memberikan batas maksimum sebesar 
10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang dapat diterbitkan oleh perusahaan publik dalam periode 
2 (dua) tahun tanpa memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. 

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Keputusan Direksi No Kep 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 
2004 (“Peraturan BEI No. I-A”) butir V.2.1. Jangka waktu pelaksanaan hak opsi (window exercise) yang 
diterbitkan Perseroan, akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Harga pelaksanaan hak opsi (exercise price) akan ditentukan berdasarkan Peraturan BEI No. I-A, butir 
V.2.2 yang mensyaratkan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-
rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, dalam hal ini Perseroan, selama 
kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan ke Bursa.

Pelaksanaan Program EMSOP akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan akan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh 
biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, selama  
2 (dua) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

•	 Sekitar 45% atau sekitar US$50 juta akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 dan 2011 
untuk pengembangan usaha produksi batubara pada Anak Perusahaan, termasuk SB, yaitu: 

a. Sekitar 52% akan digunakan MSJ untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut, 
penambahan unit penghancur batubara (crusher) melalui pinjaman pemegang saham di MSJ 
dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga yang berlaku umum.
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b. Sekitar 22% akan digunakan SB untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut melalui 
pinjaman pemegang saham di SB dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan 
tingkat bunga yang berlaku umum.

c. Sekitar 26% akan digunakan TBH untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut, 
pembangunan pelabuhan pemuatan batubara dan fasilitas penunjangnya melalui pinjaman 
pemegang saham di TBH dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan tingkat 
bunga yang berlaku umum. 

•	 Sekitar 27% atau sekitar US$30 juta akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 dan 2011 
untuk mendanai pengembangan usaha, pemeliharaan, dan pembelian 10 unit kapal tunda dan  
10 unit tongkang untuk meningkatkan kapasitas angkut batubara dengan tongkang sejalan dengan 
rencana peningkatan kapasitas produksi batubara anak perusahaan Perseroan. Pendanaan tersebut 
akan dilakukan melalui pinjaman pemegang saham di LLJ dengan jangka waktu sampai dengan 
5 (lima) tahun dengan tingkat bunga yang berlaku umum.

 
•	 Sekitar 13% atau sekitar US$15 juta akan digunakan oleh Perseroan pada tahun 2011 dan 2012 

untuk mendanai kebutuhan modal kerja yang meliputi biaya kontraktor pertambangan milik Anak 
Perusahaan biaya konsumsi BBM dan biaya operasional lainnya melalui pinjaman pemegang 
saham kepada anak perusahaan Perseroan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun 
dengan tingkat bunga yang berlaku umum. 

•	 Sisanya sekitar 14% atau  sekitar US$16 juta akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010, 
2011 dan 2012 untuk:

(i) sekitar US$1 juta untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengeboran pada daerah 
pertambangan, khususnya pada wilayah konsesi pertambangan SB dan TBH dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas cadangan batubara dan memperpanjang usia tambang batubara 
yang ada saat ini, yaitu antara lain melakukan pengeboran tambahan untuk memperlengkap 
data geologis yang sudah ada sehingga meningkatkan peluang untuk mengkonversi sumber 
daya yang ada menjadi cadangan. Apabila Perseroan dan anak perusahaan Perseroan 
dapat meningkatkan cadangan batubaranya, maka Perseroan dapat melakukan kegiatan 
penambangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kegiatan eksplorasi dan pengeboran 
tersebut direncanakan akan dilakukan sampai dengan tahun 2012. Dana hasil Penawaran 
Umum tersebut akan dipinjamkan kepada SB dan TBH melalui pinjaman pemegang saham di 
masing-masing perusahaan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan tingkat 
bunga yang berlaku umum.; 

(ii) sekitar US$5 juta untuk pelunasan atas sebagian hutang Perseroan yang berasal dari Fasilitas 
Pinjaman DBS, dimana hutang dari fasilitas DBS tersebut dapat dilunasi sewaktu-waktu. 
Fasilitas pinjaman DBS tersebut diperoleh Perseroan pada tanggal 30 Maret 2010 yang 
merupakan fasilitas pinjaman sindikasi berupa pinjaman berulang (revolving credit facility) 
sebesar US$200 juta. Pada tanggal 3 Juni 2010, Perseroan melakukan penarikan pinjaman 
sindikasi sebesar US$80 juta dari fasilitas pinjaman sindikasi tersebut. Fasilitas tersebut 
berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2013.  

(iii) sekitar US$10 juta untuk mendanai akuisisi dan pengembangan proyek-proyek lainnya yang 
terkait dengan kegiatan penambangan batubara dan/atau kegiatan usaha di bidang energi 
lainnya seperti antara lain proyek pembangkit listrik dan proyek konversi batubara selambat-
lambatnya akhir tahun 2012. Apabila sampai dengan akhir tahun 2012, dana tersebut belum 
digunakan untuk mendanai akuisisi dan/atau pengembangan proyek-proyek lainnya yang 
terkait dengan kegiatan penambangan batubara dan/atau kegiatan usaha di bidang energi 
lainnya, maka dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain 
biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor, 
pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya.

Terkait dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan Perseroan kepada Anak Perusahaan sehubungan 
dengan rencana hasil penggunaan dana Penawaran Umum, dan selanjutnya, apabila di kemudian 
hari terjadi pengembalian atas pinjaman tersebut kepada Perseroan, maka dana yang diperoleh dari 
hasil pengembalian kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal 
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kerja,  antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa 
ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya dan/atau untuk investasi baru 
asset-aset energi lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, 
sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu, tidak tertutup opsi bagi Perseroan untuk melakukan 
konversi atas hutang yang diberikan kepada Anak Perusahaan menjadi penambahan penyertaan modal 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan Bapepam-LK.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Posisi	yang	mapan	dan	portofolio	pelanggan	berkualitas	yang	terdiversifikasi	
2. Struktur	biaya	produksi	yang	kompetitif,	letak	geografis	tambang	yang	strategis,	dan	pengendalian	

operasional atas rantai pasokan batubara yang ketat 
3. Prospek pertumbuhan yang menarik dari pengembangan cadangan terbukti dan terduga dan sumber 

daya batubara yang ada untuk mendukung ekspansi produksi
4. Tim manajemen yang handal dan berpengalaman 
5. Profil	keuangan	yang	kuat	dan	fleksibel	untuk	menunjang	rencana	ekspansi

STRATEGI USAHA

1. Merealisasikan rencana peningkatan produksi
2. Memperkuat jaringan distribusi pasar
3. Memperkuat pengendalian mata rantai produksi batubara
4. Mengembangkan cadangan dan sumber daya batubara Anak Perusahaan dan SB
5. Melakukan akuisisi strategis dan kerja sama di sektor batubara dan energi
6. Terus mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan komunitas lokal

FAKTOR RISIKO 

Risiko Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko	harga	batubara	yang	dapat	berfluktuasi	secara	signifikan
2. Risiko pasar batubara yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali 

Perseroan
3. Risiko izin penambangan yang dimiliki anak perusahaan terkait dapat diakhiri atau dibatasi oleh 

Pemerintah
4. Risiko diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru yang dapat memberikan dampak negatif 

terhadap kinerja operasi Perseroan
5. Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui izin-izin, perjanjian dan 

persetujuan yang dibutuhkan
6. Risiko cadangan batubara tambahan tidak dapat diperoleh atau sumber daya batubara yang ada 

tidak dapat dikonversi menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis
7. Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batubara terbukti (proven) dan terduga (probable) 
8. Risiko perbedaan tingkat keakurasian estimasi jumlah sumber daya berdasarkan metode non-JORC
9. Risiko ketergantungan Perseroan dan anak perusahaan terhadap kontraktor pertambangan dalam 

melakukan kegiatan usahanya
10. Risiko kenaikan biaya produksi yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan 
11. Risiko ketergantungan kegiatan penambangan kepada mesin, peralatan dan fasilitas penunjang 

penting lainnya
12. Risiko tidak adanya kepastian perolehan keuntungan Perseroan dari kenaikan harga batubara
13. Risiko penurunan kualitas batubara
14. Risiko operasional, infrastruktur dan bencana alam
15. Risiko gagalnya atau tertundanya rencana ekspansi Perseroan dan Anak Perusahaan
16. Risiko penambangan ilegal
17. Risiko kehilangan karyawan kunci
18. Risiko kelebihan pasokan batubara
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19. Risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang 
20. Risiko kepatuhan standar lingkungan yang berkaitan dengan emisi pembakaran batubara
21. Risiko kegiatan penambangan di wilayah kehutanan
22. Risiko benturan kepentingan dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan
23. Risiko ketergantungan pada sejumlah kecil pelanggan yang membeli sebagian besar hasil produksi 

Perseroan dan Anak Perusahaan
24. Risiko ketergantungan pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor batubara 
25. Risiko tidak tercapainya tingkat produksi batubara Perseroan dan anak perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan 
26. Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan
27. Risiko penunjukan PT Petrosea Tbk (“Petrosea”), yang memiliki 50.0% (lima puluh koma nol persen) 

kepemilikan saham di SB, sebagai kontraktor eksklusif untuk penambangan batubara  
28. Risiko benturan kepentingan antara Perseroan dengan Petrosea
29. Risiko kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup 

Risiko Yang Berkaitan Dengan Indonesia

1.  Risiko ketidakpastian interpretasi dan implementasi Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh  
Pemerintah Daerah di Indonesia 

2. Risiko ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia 
3. Risiko bencana alam
4. Risiko serangan terorisme
5. Risiko serangan penyakit menular di Indonesia
6. Risiko aksi buruh dan  unjuk rasa 
7. Risiko perubahan kondisi ekonomi regional atau global 

Risiko-Risiko Yang Berkaitan Dengan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko likuiditas perdagangan saham
2. Risiko	fluktuasi	harga	saham
3. Risiko penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang 
4. Risiko kemungkinan tidak adanya pembayaran dividen 
5. Risiko perubahan penggunaan hasil Penawaran Umum ini untuk tujuan yang berbeda dengan yang 

telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan kemungkinan Perseroan tidak dapat menggunakan hasil 
Penawaran Umum secara efektif 

6. Risiko nilai aset bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini lebih rendah 
dibandingkan dengan Harga Penawaran

7. Risiko efek bersifat ekuitas 
8. Risiko pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas
9. Risiko hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam Penawaran Umum terbatas oleh Perseroan 

dapat dibatasi

KEBIJAKAN DIVIDEN 

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS 
tahunan atau RUPSLB atas rekomendasi dari Direksi Perseroan, jika Perseroan memiliki saldo laba 
yang positif. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam tahun manapun di luar dari laba 
bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim 
dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim 
tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan 
Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan 
mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang 
saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara renteng jika 
dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan. 



xv

Setelah Penawaran Umum ini, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang 
saham Perseroan dalam jumlah sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan 
sejak tahun buku 2010 setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan. Tingkat dividen Perseroan juga 
dipengaruhi oleh aliran dana dan rencana investasi dari Perseroan dan anak perusahaan, di samping 
batasan peraturan perundangan yang digambarkan di atas dan persyaratan lainnya, termasuk pembayaran 
dividen tunai oleh Anak Perusahaan kepada Perseroan, kepatuhan pada persyaratan fasilitas kredit untuk 
memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, kondisi keuangan 
dan prospek usaha di masa mendatang dari Perseroan, dan faktor-faktor yang dianggap relevan oleh 
Direksi Perseroan dan pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Neraca Konsolidasi
 (dalam milyaran Rupiah)

URAIAN Per 31 
Maret Per 31 Desember

 2010 2009 2008(1) 2007(1) 2006(2) 2005(2)

Aset Lancar  906,9 1.098,6 470,5 398,4 271,4 180,8
Aset Tidak Lancar  1.347,0 1.190,4 1.133,0 583,0 314,5 273,5
Jumlah Aset  2.253,9 2.288,9 1.603,5 981,4 585,9 454,3
Kewajiban Lancar 1.174,4 1.343,0 990,1 660,7 401,1 239,8
Kewajiban Tidak Lancar 172,4 187,3 379,1 218,3 163,5 216,8
Jumlah Kewajiban 1.346,8 1.530,3 1.369,3 879,0 564,6 456,6
Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan 150,4 133,0 30,5 19,1 4,2 -
Ekuitas (Defisiensi Modal) 756,7 625,6 203,7 83,3 17,1 (2,3)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (Defisiensi Modal) 2.253,9 2.288,9 1.603,5 981,4 585,9 454,3
 (1)   Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang sama dengan 

metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.
(2) Disajikan tanpa akuisisi LLJ

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

 (dalam milyaran Rupiah)

URAIAN

Periode tiga 
bulan yang 

berakhir pada 
tanggal 
31 Maret

2010

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember

2009 2008(1) 2007(1) 2006(2) 2005(2)

Pendapatan 894,7 4.602,8 2.592,1 1.253,3 894,1 614,5
Beban Pokok Penjualan & Beban Langsung 649,1 2.938,3 1.924,9 1.005,4 734,7 530,7
Laba Kotor 245,6 1.664,5 667,2 247,9 159,4 83,7
Beban Usaha 81,9 442,3 344,6 138,4 157,6 58,7

Laba Usaha 163,6 1.222,2 322,6 109,5 1,8 25,1
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih (2,2) (15,4) (131,4) (61,1) 3,5 (53,5)
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi 29,2 6,4 6,0 0,9 - -
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 190,6 1.213,2 197,1 49,3 5,3 (28,4)
Manfaat (Beban) Pajak (35,0) (299,9) (54,2) (13,3) 0,3 0,2
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas Atas Laba Bersih 

Anak Perusahaan 155,6 913,4 142,9 36,0 5,6 (28,2)

Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan (21,6) (145,9) (22,5) (7,6) (1,7) (0,9)
Laba (Rugi) Bersih 134,1 767,5 120,4 28,4 3,9 (29,1)
 

(1)   Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang sama dengan 
metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.

(2) Disajikan tanpa akuisisi LLJ
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KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

Nama Status 
Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase 

Kepemilikan
Tahun Mulai 
Penyertaan Jumlah Aset*

PT Mahakam Sumber Jaya Telah beroperasi Pertambangan batubara 80,0% 2000 Rp1.532.083 juta
PT Tambang Batubara Harum Belum beroperasi 

secara komersial
Pertambangan batubara 99,97% 2007 Rp25.863 juta

PT Layar Lintas Jaya Telah beroperasi Pelayaran 99,1% 2009 Rp554.282 juta
Harum Energy Australia Ltd. Telah beroperasi Investasi 100,0% 2009 Rp123.517 juta
Harum Energy Capital Ltd. Belum beroperasi 

secara komersial
Investasi 100,0% 2009 Rp18 juta

*Catatan: jumlah aset sebelum eliminasi per 31 Maret 2010

CADANGAN BATUBARA

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga anak 
perusahaan Perseroan yang berada di masing-masing wilayah PKP2B MSJ dan SB, dan wilayah IUP 
TBH (sesuai dengan metodologi standar JORC) : 

Pertambangan Blok
Cadangan yang dapat ditambang 

(juta ton)
Terbukti Terduga / Kemungkinan

MSJ A(1) ................................................... -- --

B ..................................................... -- --

C ..................................................... -- --

D(2) .................................................. 30,4 2,7

E(2) ................................................... 56,6 5,6
 Jumlah MSJ ................................................................................. 87,0 8,3
SB(3) Separi(4) ........................................... 10,6 5,4

Uskawp ........................................... -- --
Birawa............................................. -- --
Santan(5) .......................................... -- --

 Jumlah SB .................................................................................... 10,6 5,4

TBH(6) Blok I (A)(7) ...................................... -- 11,5

Blok II (B) ........................................ -- --

 Jumlah TBH ................................................................................. -- 11,5
Jumlah
 97,6 25,2
         
Sumber: Laporan Marston 
(1) Per Januari 2007 (bukan JORC).
(2) Per Juni 2008 (berdasarkan standar teknis JORC).
(3)  Operasi penambangan dimulai pada kuartal pertama tahun 2009.
(4)  Per Oktober 2008 (berdasarkan standar teknis JORC).
(5) Per November 2008 (sesuai standar JORC).
(6) Rencana dimulainya produksi pada tahun 2011.
(7) Per Februari 2008 (berdasarkan standar teknis JORC).
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I.   PENAWARAN UMUM
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dan Pemegang 
Saham Penjual dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar 
saham biasa atas nama yang mewakili sejumlah 18,52% (delapan belas koma lima puluh dua persen) dari 
modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:

•	 Sebanyak	200.000.000	(dua	ratus	juta)	lembar	saham	biasa	atas	nama	yang	merupakan	saham	
baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham; dan

•	 Sebanyak	300.000.000	(tiga	ratus	juta)		lembar	saham	biasa	atas	nama	milik	Pemegang	Saham	
Penjual dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham (“Saham Divestasi”).

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp5.200 (lima 
ribu dua ratus Rupiah) setiap lembar saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah 
Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus milyar Rupiah) yang terdiri 
dari sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh milyar Rupiah) dari penawaran saham baru dan 
sebesar Rp1.560.000.000.000 (satu triliun lima ratus enam puluh milyar Rupiah) dari Saham Divestasi. 

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal 
dari Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat akan dilakukan melalui transaksi di BEI pada hari 
pertama saham Perseroan diperdagangkan di BEI.

Selain itu, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham 
Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan Over Allotment 
atau penjatahan lebih sampai dengan sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham 
biasa atas nama. Untuk keperluan penjatahan lebih tersebut, KBP akan meminjamkan sahamnya 
sampai dengan sejumlah sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham. Dana hasil 
penjatahan lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan pembelian Saham di 
Pasar Sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga 
Penawaran.	Pembelian	saham	tersebut	dapat	dilakukan	dalam	jangka	waktu	30	(tiga	puluh)	Hari	Kalender	
sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.

PT HARUM ENERGY Tbk
Kegiatan Usaha Utama :

Beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan 
dan jasa melalui anak perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Domisili/Pusat:
Jl. Alaydrus No. 80
Jakarta	Pusat	10130	

Telepon:	(62-21)	634	5222,	Faksimili:	(62-21)	634	5221
Email : corsec@harumenergy.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG 
DAPAT BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM 
MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI FLUKTUASI HARGA BATUBARA AKAN 
MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA 
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI  PROSPEKTUS INI.

Dengan	Surat	Ketua	Bapepam-LK	No.	S-8835/BL/2010,	 tanggal	 24	September	 2010,	Pernyataan	
Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efektif.
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan 
adalah sebagai berikut:

Modal Saham 
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama 

 Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham

Keterangan Jumlah
Lembar Saham

Jumlah
Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.497.500.000 249.750.000.000  99,90
PT Bara Sejahtera Abadi 2.500.000 250.000.000 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan Saham Divestasi milik Pemegang 
Saham Penjual dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan 
sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut: 

Modal Saham  Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham

Keterangan
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum

Jumlah Lembar 
Saham

Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) % Jumlah Lembar 

Saham
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000  10.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.497.500.000 249.750.000.000 99,90 2.197.500.000 219.750.000.000 81,39
PT Bara  Sejahtera Abadi 2.500.000 250.000.000 0,10 2.500.000 250.000.000 0,09
Masyarakat *                       - -            -  500.000.000 50.000.000.000                           18,52 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000 100,00 2.700.000.000 270.000.000.000 100,00

Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000  7.300.000.000 730.000.000.000  
* Kepemilikan saham di bawah 5%.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham 
yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-
saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA 

Perseroan akan mencatatkan sebanyak 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta) lembar saham, yang 
terdiri dari 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) lembar saham yang berasal dari pemegang saham 
Perseroan sebelum Pelaksanaan Penawaran Umum dan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) 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. 

Dari jumlah saham yang ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan secara 
khusus kepada Karyawan Perseroan yang diambil dari saham baru Perseroan. 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, 
dan / atau mencatatkan saham lain dan / atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh 
Bapepam-LK.
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OPSI PENJATAHAN LEBIH DAN STABILISASI HARGA 

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual 
merencanakan untuk memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan 
penjatahan lebih (Over Allotment) sampai dengan sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar 
saham biasa atas nama (“Saham Opsi Penjatahan Lebih”) atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah 
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Untuk keperluan penjatahan lebih tersebut, KBP 
merencanakan akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sejumlah Saham Opsi Penjatahan Lebih.

Tujuan dari dilakukannya penjatahan lebih berdasarkan Opsi Penjatahan Lebih ini adalah agar Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebut 
untuk melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder pada harga yang tidak lebih tinggi dari Harga 
Penawaran untuk menjaga stabilisasi harga Saham pada Periode Stabilisasi. Pembelian Saham tersebut 
dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi dan dapat dihentikan setiap saat. 

Opsi Penjatahan Lebih tersebut dapat dilaksanakan sebagian, seluruhnya atau tidak sama sekali oleh 
Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	pada	setiap	saat	dalam	 jangka	waktu	30	(tiga	puluh)	Hari	Kalender	
sejak Tanggal Pencatatan (“Periode Stabilisasi”) pada Harga Penawaran tergantung pada hasil kegiatan 
Stabilisasi Harga. Dalam hal Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, 
maka Pemegang Saham Penjual akan menjual dan menyerahkan Saham Opsi Penjatahan Lebih yang 
terkait kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang selanjutnya akan digunakan untuk mengembalikan 
saham yang dipinjam dari KBP melalui Agen Stabilisasi. 

Pihak yang bertindak sebagai Agen Stabilisasi adalah PT Mandiri Sekuritas yang beralamat di Plaza 
Mandiri,	lantai	28,	Jalan	Jend.	Gatot	Subroto	Kav.	36-38,	Jakarta	12190.	

Berdasarkan rencana saat ini, susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma 
sesudah Penawaran Umum dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjatahan Lebih tidak dilaksanakan 
dan apabila seluruh Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Modal Saham 
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham

Keterangan

Sesudah Penawaran Umum 
Jika Seluruh Opsi Penjatahan Lebih Tidak 

Dilaksanakan

Sesudah Penawaran Umum 
Jika Seluruh Opsi Penjatahan Lebih 

Dilaksanakan
Jumlah Lembar 

Saham
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) % Jumlah Lembar 
Saham

Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000  10.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.197.500.000 219.750.000.000 81,39 2.147.500.000 214.750.000.000 79,54
PT Bara  Sejahtera Abadi 2.500.000 250.000.000 0,09 2.500.000 250.000.000 0,09
Masyarakat *  500.000.000 50.000.000.000                           18,52  550.000.000 55.000.000.000                           20,37	

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 2.700.000.000 270.000.000.000 100,00 2.700.000.000 270.000.000.000 100,00

Jumlah Lembar Saham Dalam 
Portepel 7.300.000.000 730.000.000.000  7.300.000.000 730.000.000.000  

* Kepemilikan saham di bawah 5%

Dilusi terhadap kepemilikan yang dialami oleh Pemegang Saham Penjual, sesudah Penawaran Umum 
dan pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, seluruhnya adalah 14,01% (empat belas koma nol satu persen).
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PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN / MANAJEMEN (EMPLOYEE / MANAGEMENT STOCK 
ALLOCATION /”ESA”)

Perseroan merencanakan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan, manajemen dan Komisaris  
(kecuali Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kriteria tertentu (“Para Pemesan 
Khusus”) untuk memiliki Saham Baru Perseroan melalui Program ESA dengan sukarela pada saat 
pelaksanaan Penawaran Umum dengan tujuan untuk (i) Meningkatkan rasa memiliki perusahaan bagi 
karyawan; (ii) Memelihara loyalitas dan keyakinan karyawan di perusahaan; serta (iii) Meningkatkan 
produktivitas dan kualitas kerja dari karyawan.

Pelaksanaan Program ESA tersebut akan dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 
mengenai Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam 
Penawaran Umum, yang memperbolehkan alokasi maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah lembar 
saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dapat dimiliki oleh karyawan Perseroan. 

Dibawah ini adalah beberapa ketentuan mengenai Program ESA untuk Para Pemesan Khusus, antara lain:

1.  Program ESA merupakan program penjatahan pasti dari saham yang ditawarkan kepada Para 
Pemesan Khusus. 

2. Jumlah saham dalam Program ESA adalah maksimum sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah 
saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebanyak-banyaknya 
50.000.000 (lima puluh juta) saham biasa atas nama (“Saham Program ESA”) pada Harga Penawaran. 

3.	 Dana	yang	dibutuhkan	untuk	mengimplementasikan	Program	ESA	akan	berasal	dari	dana	milik	
pemesan sendiri.  Para Pemesan Khusus wajib menyediakan dana yang dibutuhkan untuk 
membeli Saham Program ESA pada Harga Penawaran pada saat penyerahan FPPS dalam rangka 
pelaksanaan Program ESA.

4. Implementasi dan administrasi dari Program ESA akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan.

Para Pemesan Khusus yang dapat ikut serta dalam Program ESA adalah : 

1. Semua karyawan tetap Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali non-staff) yang termasuk dalam 
daftar karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan pada saat diimplementasikannya Program ESA.

2. Semua Direksi dan Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) Perseroan dan Anak 
Perusahaan yang masih menduduki jabatannya pada saat diimplementasikannya Program ESA.

Komisaris independen tidak diikutsertakan dalam Program ESA mengingat peraturan Bapepam No. 
IX.I.5, yang menetapkan salah satu persyaratan bagi Komisaris Independen adalah yang bersangkutan 
tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, dalam emiten atau perusahaan publik.

PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA KARYAWAN DAN MANAJEMEN (EMPLOYEE 
MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN / “EMSOP”) 

Berdasarkan	Akta	Pernyataan	Keputusan	Pemegang	Saham		No.	11	tanggal	3	Maret	2010	yang	dibuat	
di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui 
untuk menetapkan program opsi kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan dan manajemen Perseroan 
(“Program EMSOP”) dimana para karyawan, manajemen dan Komisaris  (kecuali Komisaris Independen) 
Perseroan dan Anak Perusahaan (“Peserta Program EMSOP”) akan diberikan opsi untuk membeli saham 
baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang pada 
harga tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Pasar Modal (“Saham EMSOP”). Pelaksanaan 
EMSOP ini akan diimplementasikan setelah diperolehnya persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan 
atas persyaratan dan kondisi Program EMSOP.
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Program EMSOP ini akan dirancang untuk memberikan opsi kepada Peserta Program EMSOP untuk 
membeli Saham EMSOP yang akan diterbitkan oleh Perseroan dari modal ditempatkan dan disetor 
penuh Perseroan pada saat dilakukan pencatatan BEI (“Saham Program EMSOP”). Program EMSOP 
ini mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 yang memberikan batas maksimum sebesar 
10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang dapat diterbitkan oleh perusahaan publik dalam periode 
2 (dua) tahun tanpa memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. 

Sesuai	dengan	Peraturan	BEI	No.	 I-A,	Keputusan	Direksi	No	Kep	305/BEJ/07-2004	 tanggal	19	Juli	
2004 (“Peraturan BEI No. I-A”) butir V.2.1. Jangka waktu pelaksanaan hak opsi (window exercise) yang 
diterbitkan Perseroan, akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penerbitan dan pengeluaran hak opsi kepada peserta Program EMSOP akan dilaksanakan dalam  
3	tahap	sebagai	berikut	:

Tahap I Perseroan akan menerbitkan hak opsi yang dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan 
sebesar	 33,33%	dari	 jumlah	Saham	Program	EMSOP,	 dimana	 hak	 opsi	 tersebut	 akan	
diterbitkan	dan	dikeluarkan	kepada	Peserta	EMSOP	selambat-lambatnya	3		(tiga)	bulan	sejak	
tanggal Pencatatan Saham Perseroan di BEI

 
Tahap II Perseroan akan menerbitkan hak opsi yang dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan 

sebesar	 33,33%	dari	 jumlah	Saham	Program	EMSOP,	 dimana	 hak	 opsi	 tersebut	 akan	
diterbitkan dan dikeluarkan kepada Peserta EMSOP selambat-lambatnya 12 (dua belas) 
bulan sejak Pencatatan Saham Perseroan di BEI

 
Tahap III Perseroan akan menerbitkan hak opsi yang dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan 

sebesar	 33,34%	dari	 jumlah	Saham	Program	EMSOP,	 dimana	 hak	 opsi	 tersebut	 akan	
diterbitkan dan dikeluarkan kepada Peserta EMSOP selambat-lambatnya 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Peserta dalam Program EMSOP akan diumumkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 Hari Kalender 
sebelum diterbitkannya hak opsi pada setiap tahap sebagaimana yang dijelaskan diatas. Setiap hak opsi 
akan berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya.
Pernyataan penting lainnya berkaitan dengan Program EMSOP adalah sebagai berikut :

a.  Masa tunggu pelaksanaan hak opsi (vesting period)

Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dikenakan vesting period selama 1 tahun sejak diterbitkan, 
dimana Peserta Program EMSOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham 
baru Perseroan.

b.  Masa pelaksanaan hak opsi (exercise period)

Direksi akan menentukan periode-periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan 
hak opsi (window exercise). Window exercise akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 
1	(satu)	tahun	yang	masing-masing	memiliki	jangka	waktu	30	(tiga	puluh)	Hari	Bursa	dimana	pemegang	
Hak Opsi dapat melaksanakan haknya atas Hak Opsi yang sudah melewati masa vesting period.

Harga pelaksanaan hak opsi (exercise price) akan ditentukan berdasarkan Peraturan BEI No. I-A, butir 
V.2.2 yang mensyaratkan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-
rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, dalam hal ini Perseroan, selama 
kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan ke Bursa.

Pelaksanaan Program EMSOP akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan akan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN 
UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh 
biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, selama  
2 (dua) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

•	 Sekitar 45% atau sekitar US$50 juta akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 dan 2011 
untuk pengembangan usaha produksi batubara pada Anak Perusahaan, termasuk SB, yaitu: 

a. Sekitar 52% akan digunakan MSJ untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut, 
penambahan unit penghancur batubara (crusher) melalui pinjaman pemegang saham di MSJ 
dengan	jangka	waktu	sampai	dengan	3	(tiga)	tahun	dengan	tingkat	bunga	yang	berlaku	umum.

b. Sekitar 22% akan digunakan SB untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut melalui 
pinjaman	pemegang	saham	di	SB	dengan	jangka	waktu	sampai	dengan	3	(tiga)	tahun	dengan	
tingkat bunga yang berlaku umum.

c. Sekitar 26% akan digunakan TBH untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut, 
pembangunan pelabuhan pemuatan batubara dan fasilitas penunjangnya melalui pinjaman 
pemegang	saham	di	TBH	dengan	jangka	waktu	sampai	dengan	3	(tiga)	tahun	dengan	tingkat	
bunga yang berlaku umum. 

•	 Sekitar	27%	atau	sekitar	US$30	juta	akan	digunakan	oleh	Perseroan	dalam	tahun	2010	dan	2011	
untuk mendanai pengembangan usaha, pemeliharaan, dan pembelian 10 unit kapal tunda dan  
10 unit tongkang untuk meningkatkan kapasitas angkut batubara dengan tongkang sejalan dengan 
rencana peningkatan kapasitas produksi batubara anak perusahaan Perseroan. Pendanaan tersebut 
akan dilakukan melalui pinjaman pemegang saham di LLJ dengan jangka waktu sampai dengan 
5 (lima) tahun dengan tingkat bunga yang berlaku umum.

 
•	 Sekitar	13%	atau	sekitar	US$15	juta	akan	digunakan	oleh	Perseroan	pada	tahun	2011	dan	2012	

untuk mendanai kebutuhan modal kerja yang meliputi biaya kontraktor pertambangan milik Anak 
Perusahaan biaya konsumsi BBM dan biaya operasional lainnya melalui pinjaman pemegang 
saham kepada anak perusahaan Perseroan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun 
dengan tingkat bunga yang berlaku umum. 

•	 Sisanya sekitar 14% atau  sekitar US$16 juta akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010, 
2011 dan 2012 untuk:

(i) sekitar US$1 juta untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengeboran pada daerah 
pertambangan, khususnya pada wilayah konsesi pertambangan SB dan TBH dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas cadangan batubara dan memperpanjang usia tambang batubara 
yang ada saat ini, yaitu antara lain melakukan pengeboran tambahan untuk memperlengkap 
data geologis yang sudah ada sehingga meningkatkan peluang untuk mengkonversi sumber 
daya yang ada menjadi cadangan. Apabila Perseroan dan anak perusahaan Perseroan 
dapat meningkatkan cadangan batubaranya, maka Perseroan dapat melakukan kegiatan 
penambangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kegiatan eksplorasi dan pengeboran 
tersebut direncanakan akan dilakukan sampai dengan tahun 2012. Dana hasil Penawaran 
Umum tersebut akan dipinjamkan kepada SB dan TBH melalui pinjaman pemegang saham di 
masing-masing	perusahaan	dengan	jangka	waktu	paling	lama	3	(tiga)	tahun	dengan	tingkat	
bunga yang berlaku umum. 
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(ii) sekitar US$5 juta untuk pelunasan atas sebagian hutang Perseroan yang berasal dari 
Fasilitas Pinjaman DBS, dimana hutang dari fasilitas DBS tersebut dapat dilunasi sewaktu-
waktu.	Fasilitas	pinjaman	DBS	tersebut	diperoleh	Perseroan	pada	tanggal	30	Maret	2010	
yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi berupa pinjaman berulang (revolving credit 
facility)	sebesar	US$200	juta.	Pada	tanggal	3	Juni	2010,	Perseroan	melakukan	penarikan	
pinjaman sindikasi sebesar US$80 juta dari fasilitas pinjaman sindikasi tersebut. Fasilitas 
tersebut	berjangka	waktu	3	(tiga)	tahun	dan	berakhir	pada	tanggal	30	Maret	2013.		

(iii) sekitar US$10 juta untuk mendanai akuisisi dan pengembangan proyek-proyek lainnya yang 
terkait dengan kegiatan penambangan batubara dan/atau kegiatan usaha di bidang energi 
lainnya seperti antara lain proyek pembangkit listrik dan proyek konversi batubara selambat-
lambatnya akhir tahun 2012. Apabila sampai dengan akhir tahun 2012, dana tersebut belum 
digunakan untuk mendanai akuisisi dan/atau pengembangan proyek-proyek lainnya yang 
terkait dengan kegiatan penambangan batubara dan/atau kegiatan usaha di bidang energi 
lainnya, maka dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain 
biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor, 
pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya.

Terkait dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan Perseroan kepada Anak Perusahaan sehubungan 
dengan rencana hasil penggunaan dana Penawaran Umum, dan selanjutnya, apabila di kemudian 
hari terjadi pengembalian atas pinjaman tersebut kepada Perseroan, maka dana yang diperoleh dari 
hasil pengembalian kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal 
kerja,  antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa 
ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya dan/atau untuk investasi baru 
asset-aset energi lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, 
sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu, tidak tertutup opsi bagi Perseroan untuk melakukan 
konversi atas hutang yang diberikan kepada Anak Perusahaan menjadi penambahan penyertaan modal 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan Bapepam-LK.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 
2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran 
Umum, total biaya (termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut: 

1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee), biaya jasa penyelenggaraan (management 
 fee), biaya jasa penjualan (selling fee)  : 2,25 %
2. Biaya jasa Akuntan Publik : 0,12 %
3. Biaya jasa Konsultan Hukum  : 0,44 %
4. Biaya jasa Notaris : 0,04 %
5. Biaya	jasa	Biro	Administrasi	Efek		 :	 0,03	%
6. Biaya jasa Konsultan lainnya  : 0,07 %
7. Biaya pencatatan BEI, pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan Public Expose dan 
 rapat Due Diligence, roadshow,	percetakan	Prospektus,	sertifikat	dan	formulir,	iklan	
 surat kabar, dan lainnya sekitar  : 0,55 % 
 
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima 
Perseroan secara berkala kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan melaporkannya kepada  
Bapepam-LK sesuai dengan peraturan Bapepam 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 Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka 
Perseroan akan melaporkannya ke Bapepam-LK tentang penggunaan dana tersebut. Perseroan juga 
wajib mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS atas perubahan penggunaan 
dana tersebut. 

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran 
Umum	yang	merupakan	transaksi	afiliasi	dan	benturan	kepentingan	transaksi	tertentu	dan/atau	transaksi	
material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. 
IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
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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 akan menanggung biaya-biaya emisi saham 
sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi. 

Dalam rangka pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih dan stabilisasi harga melalui Agen Stabilisasi, 
biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan Opsi Penjatahan Lebih dan stabilisasi harga akan 
ditanggung oleh KBP.

Dalam rangka pelaksanaan Program ESA dan EMSOP, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan 
program ESA dan EMSOP tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.
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III.  PERNYATAAN HUTANG 

Berdasarkan	 laporan	keuangan	konsolidasi	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	untuk	periode	3	 (tiga)	
bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010,	yang	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Osman	
Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), dengan Pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang keseluruhannya berjumlah 
Rp1.346,8	milyar	yang	terdiri	dari	kewajiban	lancar	Rp1.174,4	milyar	dan	kewajiban	tidak	lancar	Rp172,4	
milyar.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 
(dalam milyaran Rupiah)

URAIAN JUMLAH
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang bank
Hutang usaha 273,5

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 150,6
Pihak ketiga 273,9

Hutang lain-lain 0,1
Hutang pajak 282,7
Hutang dividen 123,7
Biaya yang masih harus dibayar 26,1
Penyisihan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 1,0
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Kewajiban sewa pembiayaan 5,1
Bank 37,6

Jumlah Kewajiban Lancar 1.174,4

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban pajak tangguhan - Bersih 1,3
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Kewajiban sewa pembiayaan 7,1
Bank 156,1

Kewajiban imbalan pasca kerja 8,0
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 172,4
JUMLAH KEWAJIBAN 1.346,8

Penjelasan masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut:

KEWAJIBAN LANCAR

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	mempunyai	kewajiban	lancar	sebesar																	
Rp1.174,4 milyar yang terdiri dari:

1. HUTANG BANK

Merupakan	hutang	kepada	PT	Bank	CIMB	Niaga	Tbk	(“CIMB”)	sebesar	US$30	juta	atau	setara	dengan	
Rp273,5	milyar	pada	tanggal	31	Maret	2010.
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2. HUTANG USAHA 
(dalam milyaran Rupiah)

URAIAN JUMLAH
a. Berdasarkan Pemasok

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
PT Tanito Harum 129,7 
PT Santan Batubara 13,2	
PT Lotus Coalindo Marine 7,7 
Jumlah 150,6 

Pihak ketiga
PT Leighton Contractors Indonesia 141,7 
PT Cipta Kridatama 71,5 
PT Ricobana Abadi 13,8	
PT Bina Sarana Sukses 10,7 
PT Dwimakmur Primatamas 3,1	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10 milyar) 33,2	
Jumlah 273,9	

Jumlah 424,6 
b. Berdasarkan Mata Uang 

Dollar Amerika Serikat 403,0	
Rupiah 21,6 
Jumlah 424,6 

3. HUTANG LAIN-LAIN

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	hutang	lain-lain	sebesar	Rp	0,1	milyar	merupakan	hutang	atas	kegiatan	
operasional. 

4. HUTANG PAJAK

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	hutang	lain-lain	sebesar	Rp	0,1	milyar	merupakan	hutang	atas	kegiatan	
operasional. 

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
Pajak penghasilan badan – Anak Perusahaan 273,3	
Pajak penghasilan:

Pasal 4(2) 0,2 
Pasal 15 0,3	
Pasal 21 0,4 
Pasal	23 2,1 
Pasal 25 4,3	
Pasal 26 0,0*

Pajak pertambahan nilai – bersih 2,0 
Jumlah 282,7 
* Dibawah Rp0,05 milyar.

5. HUTANG DIVIDEN

Merupakan	hutang	dividen	pada	tanggal	31	Maret	2010	milik	LLJ	kepada	Kiki	Barki	dan	Lawrence	Barki	
masing-masing	sebesar	Rp	86,9	milyar	dan	Rp	36,8	milyar.

6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
Royalti 22,9 
Bunga 1,9 
Jasa profesional 1,3	
Lain-lain 0,0*
Jumlah 26,1 

* Dibawah Rp0,05 milyar.
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7. PENYISIHAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyisihan kewajiban untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah jumlah yang masih harus dibayar yang 
merupakan estimasi biaya penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Manajemen yakin bahwa akumulasi biaya penyisihan telah cukup untuk menutup semua kewajiban 
sampai dengan tanggal neraca yang timbul dari kegiatan penutupan tambang dan telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.

Mutasi penyisihan biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
Saldo awal 1,0
Penyisihan periode berjalan 0,0* 
Pembayaran periode berjalan (0,1)  
Jumlah 1,0 
* Dibawah Rp0,05 milyar

8. HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Bagian dari hutang jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu 
satu	tahun	pada	tanggal	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp	42,7	milyar	yang	terdiri	dari	kewajiban	sewa	
pembiayaan	sebesar	Rp	5,1	milyar	dan	hutang	bank	sebesar	Rp	37,6	milyar.

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Pada	 tanggal	 31	Maret	 2010,	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	mempunyai	 kewajiban	 tidak	 lancar	
sebesar Rp172,4 milyar yang terdiri dari:

1. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN - BERSIH

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
Kewajiban pajak tangguhan  

Anak perusahaan 
Kewajiban imbalan pasca kerja 1,7
Aset tetap dan sewa pembiawyaan (3,0)

Kewajiban pajak tangguhan - bersih (1,3) 

2. HUTANG JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM 
WAKTU SATU TAHUN

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	hutang	jangka	panjang	setelah	dikurangi	bagian	yang	jatuh	tempo	dalam	
waktu satu tahun terdiri dari kewajiban sewa pembiayaan sebesar Rp7,1 milyar dan hutang bank sebesar 
Rp156,1 milyar. Berikut keterangan mengenai hutang-hutang tersebut:
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KEWAJIBAN SEWA PEMBIAYAAN

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
a. Berdasarkan jatuh tempo

Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:
2010 5,7 
2011 5,4 
2012 2,1 

Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan 13,2	
Bunga  (0,9) 
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan 12,3	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (5,1)
Hutang sewa pembiayaan jangka panjang - bersih 7,1 

b. Berdasarkan lessor
PT Komatsu Astra Finance 11,1 
PT Astra Sedaya Finance 1,2 
Jumlah 12,3 

c. Berdasarkan mata uang asing
Dollar Amerika Serikat 11,6
Rupiah 0,6
Jumlah 12,3

HUTANG BANK JANGKA PANJANG

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
PT Bank Permata Tbk

Fasilitas	Kredit	Berjangka	–	US$21.243.003 193,6
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 	(37,6)	
Hutang Bank Jangka Panjang – Bersih 156,1

Rincian	hutang	berdasarkan	jadwal	pembayaran	per	31	Maret	2010:

Jatuh tempo dalam tahun:  US$
2010 3.074.030
2011 4.571.400
2012 5.390.940
2013 6.648.040
2014 1.558.593

Jumlah 21.243.003

3. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Kewajiban imbalan pasca kerja dalam neraca konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai 7,9 
Kerugian aktuarial yang belum diakui (0,2)
Biaya jasa lalu yang belum diakui - non vested (0,0)* 
Penyesuaian 0,3
Kewajiban bersih 8,0 
* Dibawah Rp0,05 milyar.

Mutasi kewajiban bersih di neraca konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)
URAIAN JUMLAH
Saldo awal 7,3
Beban periode berjalan 0,7 
Saldo akhir 8,0 
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Komitmen dan Kontinjensi

Pada	tanggal	30	Maret	2010,	Perseroan	memperoleh	fasilitas	pinjaman	sindikasi	berupa	pinjaman	berulang	
(revolving credit facility) sebesar US$200 juta dari beberapa kreditur yaitu Australia and New Zealand 
Banking Group Limited, BNP Paribas, DBS Bank Ltd., Natixis, PT Bank DBS Indonesia dan The Bank 
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., bertindak sebagai Mandated Lead Arrangers DBS Bank Ltd. dan PT Bank 
DBS Indonesia sebagai Arrangers dengan DBS Bank Ltd., bertindak sebagai agen. Fasilitas Pinjaman 
DBS	ini	sampai	dengan	31	Maret	2010	ini	belum	digunakan.	Perjanjian	kredit	ini	dapat	sewaktu-waktu	
dilunasi tanpa dikenakan denda. 

Perjanjian pinjaman ini mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan rasio hutang bersih (setelah 
dikurangi jumlah kas dan setara kas yang ada) terhadap laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan 
amortisasi (EBITDA) konsolidasi tidak lebih dari 2,50 dan rasio arus kas bebas (free cash flow) terhadap 
jumlah kewajiban pembayaran beban bunga dan pokok pinjaman (debt service) tidak kurang dari 1,25. 
Perseroan juga diwajibkan untuk membayar commitment fee, arrangement fee dan agency fee. 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, selain dari hal-hal yang sudah diungkapkan diatas, tidak terdapat 
pembatasan lain yang berpotensi merugikan pemegang saham (negative covenants) yang diatur dalam 
perjanjian pinjaman di atas. 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat 
dalam perjanjian pinjaman

Dari	tanggal	31	Maret	2010	sampai	dengan	tanggal	Laporan	Auditor	Independen	dan	dari	tanggal	Laporan	
Auditor Independen sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran, Perseroan dan Anak Perusahaan 
tidak membuat dan/ atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain:

a. Hutang yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan dan Anak Perusahaan.
b.	 Pada	bulan	April	2010,	LLJ	telah	melunasi	hutang	pajak	penghasilan	tidak	final	sebesar	Rp7,6	milyar.
c. Pada bulan April dan Mei 2010, MSJ telah melunasi hutang pajak penghasilan badan (Pasal 29) 

sebesar Rp244,6 milyar.
d. Pada bulan April dan Mei 2010, LLJ melunasi sebagian hutang bank PT Bank Permata Tbk sebesar 

US$0,7 juta.
e.	 Pada	 tanggal	3	 Juni	2010,	Perseroan	melakukan	penarikan	pinjaman	sindikasi	 sebesar	US$80	

juta	dari	fasilitas	pinjaman	sindikasi	sebesar	US$200	juta	yang	ditandatangani	pada	30	Maret	2010	
yang terdiri dari PT Bank DBS Indonesia sebesar US$10 juta, DBS Bank Ltd sebesar US$10 juta,  
PT ANZ Panin Bank sebesar US$15 juta, Bank of Tokyo-Mitsubishi  UFJ Ltd sebesar US$15 juta, 
BNP Paribas sebesar US$15 juta dan Natixis sebesar US$15 juta. Fasilitas tersebut digunakan antara 
lain untuk melunasi seluruh hutang bank milik Perseroan dan LLJ kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk 
dan	PT	Bank	Permata	Tbk	masing-masing	sebesar	US$30	juta	dan	US$20,6	juta.	

f. Pada bulan Juni 2010, LLJ telah melunasi hutang dividen sebesar Rp121.761 juta.
g.	 Pada	 tanggal	 30	 Juni	 2010,	 berdasarkan	 keputusan	sirkular	 para	pemegang	saham	Perseroan	

sebagai pengganti rapat umum pemegang saham tahunan, para pemegang saham menyetujui 
dan	memutuskan	 antara	 lain	 untuk	membagikan	 dividen	 final	 untuk	 tahun	 buku	 2009	 sebesar	 
Rp	300.681	 juta.	Dividen	 ini	 akan	 diperhitungan	 dengan	 dividen	 interim	 yang	 telah	 dibagikan	
Perseroan di tahun 2009. Pada tanggal tersebut, hutang dividen kepada para pemegang saham 
adalah sebesar Rp187.284 juta. Pada bulan September 2010, Perseroan telah melunasi hutang 
dividen kepada para pemegang saham.

h.	 Pada	bulan	Juli	2010	MSJ	membagikan	dividen	interim	periode	enam	bulan	yang	berakhir	30	Juni	
2010	sebesar	US$17	juta	dimana	sebesar	US$15.133.582	kepada	Perseroan	dan	US$1.866.418	
kepada Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera. Pada bulan Juli dan Agustus 2010, MSJ telah 
melakukan pembayaran atas dividen interim tersebut kepada Perseroan dan Perusahaan Daerah 
Bara Kaltim Sejahtera. 
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Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, manajemen berkeyakinan bahwa 
Perseroan dan Anak Perusahaan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana mestinya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan yang 
telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan 
di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XIX 
Prospektus ini. 
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IV.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di 
bawah ini bersamaan dengan Laporan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan serta catatan atas 
Laporan Keuangan Konsolidasi yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga 
membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul “Analisis dan Pembahasan Manajemen”.

Angka–angka ikthisar data keuangan di bawah ini berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasi 
Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	untuk	periode	3	 (tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	 tanggal	31	Maret	
2010	dan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2009	yang	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	
Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 
tahun-tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2008	dan	2007	sebelum	disajikan	kembali	telah	
diaudit oleh Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pada 
tahun 2009 Perseroan telah menyajikan kembali Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2007 dan 2008 
untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang merupakan transaksi 
restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode 
penyatuan kepemilikan (pooling of interests). Penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan kembali 
Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing 
Satrio & Rekan (OBS), dimana menurut pendapatnya, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan 
dengan semestinya. OBS tidak melakukan audit, review atau prosedur lainnya atas Laporan Keuangan 
Konsolidasi tahun 2008 dan 2007 selain penyesuaian tersebut, dan berdasarkan hal tersebut OBS tidak 
memberikan pendapat atau suatu bentuk keyakinan lain atas laporan keuangan konsolidasi tahun 2008 
dan 2007 secara keseluruhan. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 
tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2006	telah	diaudit	oleh	Handoko	&	Suparmun	dengan	
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan 
untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2005	telah	di	audit	oleh	Andi,	Arifin,	Amita,	Wisnu	
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

NERACA KONSOLIDASI
 (dalam milyaran Rupiah)

URAIAN Per 31 
Maret Per 31 Desember

 2010 2009 2008(1) 2007(1) 2006(2) 2005(2)

ASET
ASET  LANCAR
Kas dan setara kas  485,4 586,6 153,2 75,1 10,7 12,4
Piutang usaha  169,1 288,0 109,3 126,9 70,5 70,5
Piutang lain-lain  2,1 2,6 1,4 1,1 1,8 0,4
Persediaan 213,9 188,9 131,3 165,5 154,5 91,6
Biaya dibayar dimuka dan uang muka  36,3 32,4 74,8 29,2 33,9 5,9
Pajak dibayar dimuka 0,1 0,1 0,5 0,6 - -
Jumlah Aset Lancar  906,9 1.098,6 470,5 398,4 271,4 180,8
ASET TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 95,4 98,7 72,9 18,8 - -
Aset pajak tangguhan - bersih 0,1 - 0,7 1,0 0,6 0,3
Investasi saham 174,2 148,1 15,3 7,6 - -
Uang muka pembelian aset tetap 74,4 64,8 154,9 22,6 - -
Aset tetap - bersih 748,4 621,7 606,9 289,5 97,6 96,8
Beban eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan 

- bersih 249,2 251,2 280,4 243,4 214,6 174,7
Lainnya 5,2 5,8 1,8 0,2 1,6 1,7
Jumlah Aset Tidak Lancar  1.347,0 1.190,4 1.133,0 583,0 314,5 273,5
JUMLAH ASET  2.253,9 2.288,9 1.603,5 981,4 585,9 454,3
 (1)   Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang 

sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 
2007.

(2) Disajikan tanpa akuisisi LLJ



16

(dalam milyaran Rupiah)

URAIAN
Per 
31 

Maret
Per 31 Desember

 2010 2009 2008(1) 2007(1) 2006(2) 2005(2)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang bank 273,5 282,0 258,7 279,3 - -
Hutang usaha 424,6 505,9 304,8 252,9 179,4 125,7
Hutang lain-lain 0,1 0,1 229,3 1,9 0,0(3) 0,0(3)

Hutang pajak 282,7 268,4 51,5 20,4 5,8 6,5
Hutang dividen 123,7 198,9 - - - -
Biaya yang masih harus dibayar 26,1 41,6 41,0 36,1 54,6 27,3
Pendapatan diterima dimuka - - 22,1 1,9 - -
Penyisihan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 1,0 1,0 - - - -
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun
Kewajiban sewa pembiayaan 5,1 7,6 9,6 6,0 0,9 -
Bank 37,6 37,4 73,1 62,3 160,4 80,4

Jumlah Kewajiban Lancar 1.174,4 1.343,0 990,1 660,7 401,1 239,8
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban pajak tangguhan - bersih 1,3 1,5 0,6 - - -
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 0,5 79,8 74,2 41,9 56,9
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang 

jatuh tempo dalam waktu satu tahun 
Kewajiban sewa pembiayaan 7,1 7,4 8,3 4,4 1,8 -
Bank 156,1 170,8 286,1 136,5 117,8 158,9

Kewajiban imbalan pasca kerja 8,0 7,3 4,3 3,2 2,0 1,1
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 172,4 187,3 379,1 218,3 163,5 216,8
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 150,4 133,0 30,5 19,1 4,2 -
EKUITAS
Modal saham – ditempatkan dan disetor penuh 250,0 250,0 45,0 45,0 45,0 30,0
Ekuitas anak perusahaan yang berasal dari penyajian 

kembali laporan keuangan - - 82,8 48,1 - -

Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek yang tersedia 
untuk dijual (3,1) - - - - -

Saldo	laba	(defisit)	 509,7 375,6 75,8 (9,9) (27,9) (32,3)
Jumlah Ekuitas  (Defisiensi Modal) 756,7 625,6 203,7 83,3 17,1 (2,3)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS  
       (DEFISIENSI MODAL) 2.253,9 2.288,9 1.603,5 981,4 585,9 454,3

(1) Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang 
sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.

(2) Disajikan tanpa akuisisi LLJ
(3) Dibawah Rp0,05 milyar.
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LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam milyaran Rupiah)

URAIAN

Periode 
tiga bulan 

yang 
berakhir 

pada 
tanggal 
31 Maret

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember

2010 2009 2008(1) 2007(1) 2006(2) 2005(2)

PENDAPATAN 894,7 4.602,8 2.592,1 1.253,3 894,1 614,5
BEBAN POKOK PENJUALAN & BEBAN LANGSUNG 649,1 2.938,3 1.924,9 1.005,4 734,7 530,7
LABA KOTOR 245,6 1.664,5 667,2 247,9 159,4 83,7
BEBAN USAHA
Penjualan 57,5 341,0 258,5 78,3 110,6 15,9
Umum dan administrasi 24,4 101,2 86,1 60,0 47,0 42,8
Jumlah Beban Usaha 81,9 442,3 344,6 138,4 157,6 58,7
LABA USAHA 163,6 1.222,2 322,6 109,5 1,8 25,1
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN  
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 2,9 16,7 (86,2) (24,0) 26,3 (6,6)
Penghasilan bunga 2,3 7,2 1,0 0,4 0,4 0,3
Laba penjualan anak perusahaan - 28,4 - - - -
Beban bunga dan keuangan (7,2) (50,4) (44,8) (37,2) (23,2) (20,5)
Kerugian penghapusan investasi saham - - - - - (26,8)
Lain-lain  – bersih (0,2) (17,3) (1,4) (0,4) 0,0(3) 0,0(3)

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih (2,2) (15,4) (131,4) (61,1) 3,5 (53,5)
BAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI 29,2 6,4 6,0 0,9 - -
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 190,6 1.213,2 197,1 49,3 5,3 (28,4)
BEBAN PAJAK (35,0) (299,9) (54,2) (13,3) 0,3 0,2
LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA 

BERSIH ANAK PERUSAHAAN 155,6 913,4 142,9 36,0 5,6 (28,2)
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK 

PERUSAHAAN (21,6) (145,9) (22,5) (7,6) (1,7) (0,9)
LABA (RUGI) BERSIH 134,1 767,5 120,4 28,4 3,9 (29,1)

EBITDA 180,3 1.349,6 365,8 145,5 26,2 46,1
BELANJA MODAL 138,4 254,9 506,5 73,2 62,1 61,6
(1) Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang 

sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.
(2) Disajikan tanpa akuisisi LLJ
(3) Dibawah Rp0,05 milyar
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RASIO

Keterangan

Periode 
tiga bulan 

yang 
berakhir 

pada 
tanggal
31 Maret 

Untuk TahuWn-tahun Yang Berakhir 31 Desember

2010 2009 2008(1) 2007(1) 2006(2) 2005(2)

Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan N/A(3) 77,6 106,8 N/A(3) 45,5 N/A(3)

Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung N/A(3) 52,6 91,4 N/A(3) 38,4 N/A(3)

Laba Kotor N/A(3) 149,5 169,1 N/A(3) 90,4 N/A(3)

Beban Usaha N/A(3) 28,3 149,1 N/A(3) 168,7 N/A(3)

Laba Usaha N/A(3) 278,9 194,5 N/A(3) (92,9) N/A(3)

Laba (Rugi) Bersih N/A(3) 537,4 323,8 N/A(3) (113,3) N/A(3)

Jumlah Aset N/A(3) 42,7 63,4 N/A(3) 29,0 N/A(3)

Jumlah Kewajiban N/A(3) 11,8 55,8 N/A(3) 23,7 N/A(3)

Jumlah Ekuitas N/A(3) 207,2 144,6 N/A(3) (834,5) N/A(3)

Rasio Usaha (%)
Laba Usaha / Pendapatan 18,3 26,6 12,4 8,7 0,2 4,1
Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan 15,0 16,7 4,6 2,3 0,4 (4,7)
Laba Usaha / Ekuitas 21,6 195,4 158,4 131,6 10,5 N/A(3)

Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas 17,7 122,7 59,1 34,1 22,7 1.253,8
Laba Usaha / Aset 7,3 53,4 20,1 11,2 0,3 5,5
Laba (Rugi) Bersih / Aset 5,9 33,5 7,5 2,9 0,7 (6,4)

Rasio Keuangan (%)
Aset Lancar / Kewajiban Lancar 77,2 81,8 48,7 60,3 67,7 75,4
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas 178,0 244,6 672,2 1.055,6 3.310,5 N/A(3)

Jumlah Kewajiban /  Jumlah Aset 59,8 66,9 85,4 89,6 96,4 100,5
Rasio Kinerja Usaha 

Rata-rata jumlah hari pembayaran hutang  usaha 58,9 62,8 57,8 91,8 89,1 86,5
Rata-rata jumlah hari tertagihnya piutang usaha 17,0 22,8 15,4 37,0 28,8 41,9
Rasio pendapatan terhadap jumlah aset 0,4 2,0 1,6 1,3 1,5 1,4
Rasio	efisiensi	/	beban	usaha	terhadap	laba	usaha 0,5 0,4 1,1 1,3 88,2 2,3
Rasio modal kerja bersih terhadap pendapatan (0,3) (0,1) (0,2) (0,2) (0,1) (0,1)
Rasio pertumbuhan pendapatan terhadap 
pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi N/A(3) 2,2 10,8 N/A(3) (38,0) N/A(3)

(1)   Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang sama 
dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.

(2)   Disajikan tanpa akuisisi LLJ
(3)   Tidak dapat diperbandingkan

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	Perseroan	telah	memenuhi	seluruh	rasio	keuangan	yang	dipersyaratkan	
dalam perjanjian kredit yang masih berlaku.
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V.   ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

 
Analisis dan pembahasan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan 
Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya pada Bab XIX 
Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan 
lainnya dalam tabel bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan 
untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan 
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Laporan 
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2008 dan 2007 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Doli, Bambang, Sudarmadji 
& Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pada tahun 2009 Perseroan telah menyajikan 
kembali Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2007 dan 2008 untuk memberikan pengaruh retrospektif 
sehubungan dengan akuisisi LLJ yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga 
dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interests). 
Penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2008 
dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (OBS), dimana menurut 
pendapatnya, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya. OBS tidak melakukan 
audit, review atau prosedur lainnya atas Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2008 dan 2007 selain 
penyesuaian tersebut, dan berdasarkan hal tersebut OBS tidak memberikan pendapat atau suatu bentuk 
keyakinan lain atas laporan keuangan konsolidasi tahun 2008 dan 2007 secara keseluruhan. 

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip dan 
praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hasil interim dari kegiatan operasional 
tidak menggambarkan hasil kegiatan operasional untuk seluruh masa tahun buku fiskal.

Umum

Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang mempunyai anak-anak perusahaan yang bergerak 
di bidang usaha penambangan batubara dan logistik di Kalimantan Timur, Indonesia. Melalui Anak 
Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, Perseroan memiliki penyertaan pada 2 (dua) tambang batubara 
yang sudah pada tahap produksi yang masing-masing dimiliki oleh MSJ dan SB. Selain itu, Perseroan 
juga memiliki tambang batubara lain melalui TBH, yang pada saat ini masih dalam tahap eksplorasi. 
Perseroan memiliki atau memiliki akses atau hak untuk menggunakan jalan angkutan batubara, lahan 
penimbunan (stockpile yards) dan fasilitas dermaga pemuatan batubara dan disamping itu, Perseroan 
memiliki anak perusahaan, yaitu LLJ,  yang bergerak di bidang pelayaran/jasa transportasi batubara 
dengan tongkang. Aset LLJ mencakup kepemilikan atas sejumlah kapal tunda dan tongkang, serta derek 
terapung (floating crane) melalui LCM, Perusahaan Asosiasi. 

Pada	tahun	2007,	2008,	2009	dan	periode	tiga	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010,	pendapatan	
Perseroan	masing-masing	mencapai	Rp1,3	triliun,	Rp2,6	triliun,	Rp4,6	triliun	dan	Rp0,9	triliun.	Sebagian	
besar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan ekspor batubara.  Produksi batubara Perseroan 
dan Anak Perusahaan pada tahun 2007, 2008, 2009 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal  
31	Maret	2010	masing-masing	adalah	sebesar	2,8	juta	ton,	3,0	juta	ton,		4,5	juta	ton	dan	1,1	juta	ton.	Sebagian	
besar penjualan batubara Perseroan ditagih dan diterima pembayarannya dalam mata uang US$. Laporan 
keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah. 

Seperti perusahaan-perusahaan pertambangan batubara lainnya, pendapatan Perseroan sebagian 
besar	dipengaruhi	oleh	permintaan	batubara	dan	fluktuasi	harga	batubara	global.	Perseroan	dan	Anak	
Perusahaan memproduksi batubara termal yang dijual kepada para pelanggan dengan kandungan 
debu (ash) yang relatif rendah, kandungan sulfur yang bervariasi dan dengan nilai kalori yang berkisar 
antara 5.400 kkal/kg sampai 6.400 kkal/kg (adb). Batubara hasil produksi Perseroan dan Anak 
Perusahaan banyak dipergunakan terutama untuk sumber tenaga bagi pembangkit listrik batubara di 
kawasan Asia. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kemampuan untuk mencampur batubara yang 
diproduksinya	untuk	menyesuaikan	spesifikasi	dari	produk	batubaranya	guna	memenuhi	permintaan	atas	
kebutuhan dari para pelanggannya. 
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Hingga saat ini, pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari MSJ, dengan kontribusi kecil dari 
LLJ	setelah	eliminasi.	Pada	tanggal	23	November	2009,	Perseroan	membeli	5	(lima)	lembar	saham	LLJ	
sebesar Rp450 juta dan kemudian pada tanggal 26 November 2009, Perseroan mengambil seluruh 
saham yang diterbitkan oleh LLJ sebanyak 97.000 saham senilai Rp97 milyar.  Akuisisi ini dilakukan 
antara entitas sepengendali dalam rangka restrukturisasi usaha sehingga diperlakukan dengan cara yang 
sama dengan metode penyatuan kepemilikan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia. Berdasarkan metode penyatuan kepemilikan tersebut laporan keuangan konsolidasi tahun-
tahun sebelumnya disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi 
LLJ, dimana seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak tahun 2007. Pada bulan Juni 2010, Perseroan membeli 
seluruh saham LLJ milik Kiki Barki sebanyak 2.100 lembar saham sehingga kepemilikan Perseroan atas 
LLJ menjadi sebesar 99,105%.

Biaya	utama	Perseroan	adalah	biaya	produksi.	Untuk	mempertahankan	profitabilitas	dan	margin	laba	
usaha, Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi beragam cara untuk mencapai tingkat 
skala	ekonomis	dan	efisiensi	operasional	Perseroan.	Perseroan	berkeyakinan	bahwa	integrasi	jaringan	
usaha	yang	dimiliki	Anak	Perusahaannya	memungkinkan	Perseroan	untuk	meningkatkan	efisiensi	mata	
rantai produksi, menekan biaya operasional serta mempertahankan kehandalan Perseroan dan Anak 
Perusahaan dalam memasok batubara kepada para pelanggannya. 

Pada tahun 2008, Perseroan membeli 50% saham SB. SB dimiliki Perseroan bersama dengan Petrosea 
masing-masing sebesar 50%. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 
investasi tersebut dicatat dengan metode ekuitas sehingga bagian Perseroan atas laba bersih SB dicatat 
pada	akun	“Bagian	laba	bersih	perusahaan	asosiasi”.	Pada	tanggal	31	Desember	2009	dan	2008,	saldo	
investasi	pada	SB	adalah	nihil,	karena	SB	masih	mencatat	akumulasi	rugi	sampai	31	Desember	2009.	
Pada	tanggal	31	Maret	2010,	Perseroan	telah	mengakui	ekuitas	SB	tersebut	dalam	bagian	laba	bersih	
Perseroan.

Pada tanggal 27 November 2009, Perseroan melalui HEAL, Anak Perusahaan, mengakuisisi 41.666.667 
lembar saham perusahaan pertambangan Australia, yaitu Cockatoo Coal Limited (“Cockatoo”), dengan 
total investasi sebesar AUS$15.000.000. Dengan investasi tersebut, Perseroan memiliki hak untuk 
menempatkan	 seorang	 perwakilannya	 di	 jajaran	 direksi	Cockatoo.	 Pada	 tanggal	 31	Maret	 2010,	
kepemilikan Perseroan di Cockatoo adalah sebesar 6,9% (enam koma sembilan persen) dari jumlah 
sahamnya yang beredar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha dan Hasil Usaha Perseroan 

Usaha Perseroan dan hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor penting sebagai berikut: 

•	 permintaan batubara global;
•	 fluktuasi	harga	batubara	global;
•	 kontrak-kontrak dengan para pelanggan;
•	 produksi batubara dan pengembangan kapasitas produksi;
•	 kontraktor-kontraktor dan biaya-biaya yang terkait dengannya;
•	 komisi yang dibayarkan kepada agen-agen pemasaran;
•	 akuisisi LLJ;
•	 kinerja SB dan investasi saham lainnya;
•	 nisbah pengupasan (stripping ratio);
•	 royalti;
•	 kondisi cuaca;
•	 biaya eksplorasi dan kondisi geologis yang tidak terduga;
•	 fluktuasi	harga	dan	biaya	bahan	bakar;	dan
•	 fluktuasi	dari	nilai	tukar	mata	uang	asing.
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Permintaan Batubara Global

Pertumbuhan ekonomi global mengakibatkan pertumbuhan permintaan sumber daya energi yang 
signifikan	di	seluruh	dunia.	Hal	tersebut	telah	menyebabkan	peningkatan	permintaan	batubara	termal	
global. Menurut laporan AME Consulting, permintaan impor batubara termal global telah meningkat secara 
berkesinambungan	menjadi	sekitar	675,5	juta	ton	pada	tahun	2008	dan	673,1	juta	ton	pada	tahun	2009.	
Indonesia, yang ekspor batubaranya diperkirakan mencapai 178,1 juta ton pada tahun 2009, adalah 
eksportir batubara termal terbesar di dunia, yang mewakili sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima 
persen) dari jumlah pasokan batubara termal global pada tahun 2009. Menurut laporan yang sama, pada 
tahun 2009, impor batubara mengalami sedikit kontraksi, disebabkan oleh penurunan tingkat produksi 
industri	dunia	di	paruh	pertama	tahun,	yang	ditandai	dengan	penurunan	signifikan	atas	kebutuhan	listrik	
dan konsumsi batubara. Namun pada periode yang sama, impor batubara ke Cina dan India mencatat 
pertumbuhan	yang	pesat	 dari	 tahun	sebelumnya,	 yaitu	masing-masing	naik	 sebesar	143%	 (seratus	
empat puluh tiga persen) dan 17% (tujuh belas persen), sehingga mengimbangi penurunan permintaan 
batubara seperti yang disebut sebelumnya.  Seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, impor 
batubara	termal	global	diperkirakan	akan	bertumbuh	di	tahun	2010,	dari	673,1	juta	ton	pada	tahun	2009	
menjadi	700,3	juta	ton	pada	tahun	2010.	Cina,	sebagai	produsen	dan	konsumen	terbesar	batubara	di	
dunia,	diperkirakan	akan	memiliki	pengaruh	yang	signifikan	di	industri	pasar	batubara	termal	di	masa	
mendatang. 

Fluktuasi Harga Batubara Global

Batubara merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Harga batubara termal 
dapat	berfluktuasi	 secara	 signifikan.	Faktor-faktor	 yang	dapat	mempengaruhi	 harga	batubara	global	
antara lain volume produksi batubara global (yang mana dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 
pembukaan tambang-tambang baru, penutupan tambang-tambang tua, penemuan cadangan batubara 
baru dan pengembangan  operasi pertambangan yang ada saat ini), kekurangan pasokan batubara yang 
diakibatkan	oleh	keterbatasan	jaringan	transportasi	dan	permintaan	yang	spesifik	dari	para	pelanggan,	
maupun kondisi perekonomian secara umum. Tidak seperti beberapa komoditas lainnya, batubara tidak 
memiliki standar harga global. Harga batubara berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan biaya 
transportasi	akibat	perbedaan	lokasi	geografis	antara	produsen	dan	pelanggan,	dimana	biaya	transportasi	
merupakan	bagian	yang	cukup	signifikan	dalam	menentukan	harga	batubara.	Penetapan	harga	batubara	
Indonesia biasanya dicapai melalui negosiasi kontrak antara pembeli dan penjual. Harga yang disepakati 
tahunan antara perusahaan-perusahaan pembangkit listrik Jepang dan produsen batubara Australia 
pada	kwartal	pertama	masa	tahun	buku	fiskal	atau	kwartal	ke-4	(empat)	masa	tahun	buku	fiskal	Jepang	
biasanya digunakan sebagai acuan untuk penetapan harga batubara Indonesia. Namun pada umumnya, 
harga batubara Indonesia lebih rendah dibanding harga batubara Australia, terutama disebabkan oleh 
nilai kalorinya yang lebih rendah.

Harga jual rata-rata per ton batubara dari Perseroan dan Anak Perusahaan, di luar produksi SB, 
masing-masing	 sebesar	US$36, US$65 dan US$72 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31	Desember	2007,	2008,	2009	dan	US$65	untuk	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	 
31	Maret	2010.	Harga	jual	rata-rata	batubara	milik	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	telah	dipengaruhi	
oleh peningkatan harga batubara global secara berkesinambungan sebelum tahun 2009 dan juga 
dipengaruhi oleh kontraksi permintaan batubara global yang terjadi baru-baru ini, terutama pada pasar-
pasar batubara utama. Permintaan batubara pada umumnya mempengaruhi harga batubara dan 
peningkatan permintaan ini telah tercermin dari kenaikan harga kontrak batubara termal global, yang 
dengan menggunakan dasar perhitungan FOB yang diperoleh dari AME Consulting, naik dari US$56 
per ton pada tahun 2007 hingga masing-masing mencapai US$125 per ton, US$70 per ton dan US$98 
per ton pada tahun 2008, 2009 dan 2010.  

Kontrak-kontrak dengan para Pelanggan 

Perseroan dan Anak Perusahaan pada umumnya memiliki perjanjian kontrak pasokan batubara yang 
mempunyai jangka waktu satu tahun atau lebih dengan para pelanggannya dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan secara rinci seperti jumlah pasokan, tingkat kualitas (nilai kalori, kandungan sulfur, 
dan lainnya) dan syarat-syarat pengiriman. Harga ditetapkan melalui negosiasi yang dilakukan minimal 
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satu kali setiap tahunnya atau ditetapkan dengan mengacu pada harga indeks yang berlaku. Selama 
tahun 2009, Perseroan menjual sebagian besar batubara yang diproduksi oleh MSJ berdasarkan kontrak 
pasokan	jangka	panjang.	Pada	tanggal	31	Desember	2009,	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	memiliki	
komitmen untuk menjual batubara berjumlah sekitar 5,1 juta ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31	Desember	2010	dan	sekitar	2,1	juta	ton	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2011,	
yang mana jumlah tersebut masih tergantung kepada hasil kualitas batubara secara aktual di lapangan 
dan kesepakatan harga. Harga rata-rata penjualan batubara Perseroan tidak selalu mencerminkan 
harga batubara berdasarkan harga acuan indeks Newcastle pada saat penjualan itu terjadi dan harga 
rata-rata tersebut dapat berbeda dengan harga acuan sampai pada saat negosiasi penyesuaian harga 
yang dilakukan minimal satu kali setiap tahunnya.

Produksi Batubara dan Pengembangan Kapasitas Produksi 

Pendapatan Perseroan ditentukan oleh volume batubara yang diproduksi dan dijual serta harga penjualan 
batubara Perseroan dan Anak Perusahaan. Volume produksi batubara bergantung pada perencanaan 
penambangan dan pengelolaan logistik dalam penambangan dan pengangkutan batubara dari wilayah 
penambangan ke fasilitas pengolahan dan pengangkutan. Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk 
SB bergantung pada kontraktor penambangan dalam kegiatan penambangannya dan oleh karena itu 
keberhasilan peningkatan produksi batubara sangat bergantung pada keberhasilan kinerja kontraktor-
kontraktor tersebut. Produksi batubara Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk SB, masing-masing 
sebesar	2,8	juta	ton,	3,0	juta	ton,	5,8	juta	ton	dan	1,7	juta	ton	untuk	tahun-tahun	yang	berakhir	pada	
tanggal	31	Desember	2007,	2008,	2009	dan	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	
2010. Pada tahun 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB, memproduksi 5,8 juta ton 
batubara, meningkat 92,9% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh peningkatan produksi MSJ 
dan dimulainya produksi batubara di SB. Berdasarkan rencana penambangan yang ada, kontribusi 
produksi SB diharapkan akan terus meningkat terhadap total produksi batubara Perseroan dan anak 
perusahaan, di masa yang akan datang. Perseroan berharap peningkatan produksi dapat diwujudkan 
melalui kegiatan eksplorasi dan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah PKP2B dan IUP 
yang ada saat ini, peningkatan produksi batubara MSJ dan SB dan dimulainya penambangan secara 
komersial di TBH. Perseroan juga berencana mengembangkan mata rantai pengolahan dan pengangkutan 
batubara yang terintegrasi, sehingga memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang kenaikan volume 
produksi batubara Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB di masa yang akan datang dan terus 
meningkatkan	efisiensi	biaya	operasional	Perseroan.	

Kontraktor-kontraktor dan Biaya-biaya yang Terkait Dengannya 

Sebagian besar kegiatan penambangan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dilakukan 
oleh kontraktor-kontraktor penambangan. MSJ dan SB memiliki kontrak kerja jangka panjang dengan 
delapan kontraktor penambangan. Para kontraktor penambangan tersebut mengangkat dan mengangkut 
lapisan tanah penutup, menambang dan mengangkut batubara, dan mereklamasi tambang. Perseroan 
berkeyakinan, bahwa dengan mengandalkan kontraktor dalam kegiatan penambangan anak 
perusahaannya, Perseroan dapat mengurangi kebutuhan belanja modal dan modal kerja yang terkait 
dengan	 kegiatan	 penambangan	 secara	 signifikan	 sehingga	Perseroan	 dapat	memusatkan	 sumber	
dayanya untuk kegiatan-kegiatan strategis, yang antara lain meliputi perencanaan penambangan, 
eksplorasi, dan pemasaran. Para kontraktor penambangan Perseroan dan anak perusahaan memiliki 
kewajiban untuk memenuhi sendiri sebagian besar kebutuhan peralatan, pasokan dan tenaga kerjanya 
yang diperlukan untuk melakukan penambangan di wilayah PKP2B dari Perseroan dan anak perusahaan. 
Biaya kontraktor Perseroan masing-masing sebesar 52,5%, 51,2%, 48,8%, dan 50,2% dari “Beban pokok 
penjualan	dan	beban	langsung”	pada	tahun-tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2007,	2008,	
2009	dan	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010.	

Komisi yang Dibayarkan Kepada Agen-Agen Pemasaran

Sebagian kontrak pasokan batubara dilakukan secara langsung antara MSJ dengan para pelanggannya, 
namun kontrak pasokan batubara SB sejauh ini seluruhnya dilakukan melalui agen pemasaran. Pada 
tanggal 16 Januari 2009, SB dan Tanito Harum menandatangani perjanjian agen pemasaran yang 
berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut. Dengan adanya 
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perjanjian tersebut, Tanito Harum akan menjadi agen tunggal SB untuk memasarkan dan menjual semua 
batubara yang diproduksi SB dengan menggunakan merek “Santan Coal”. Tanito Harum akan secara 
aktif mempromosikan Santan Coal, memberikan bantuan teknis, membantu SB merancang strategi 
pemasarannya, dan memantau pencapaian kontrak-kontrak penjualannya. Sebagai imbalannya, Tanito 
Harum	akan	menerima	komisi	sebesar	5.5%	dari	nilai	penjualan	ekspor	dan	3.5%	dari	nilai	penjualan	lokal.

Akuisisi LLJ

LLJ merupakan perusahaan pelayaran yang didirikan pada tahun 2002 dan pada saat ini mendukung 
kegiatan penambangan MSJ dengan cara menyewakan 19 (sembilan belas) unit kapal tunda dan  
25 (dua puluh lima) unit  kapal tongkang yang dimiliki dan dioperasikannya kepada MSJ. Pada tanggal 
23	November	2009,	Perseroan	membeli	5	(lima)	saham	dari	Lawrence	Barki	pada	harga	pasar.	LLJ	
kemudian	meningkatkan	modal	dasarnya	menjadi	Rp300,0	milyar	dan	modal	disetornya	menjadi	Rp100,0	
milyar dengan menawarkan hak penyertaan saham dimana Perseroan membeli saham yang ditawarkan 
tersebut dengan nilai sebesar Rp97,0 milyar, sehingga meningkatkan kepemilikannya dalam LLJ menjadi 
97% (sembilan puluh tujuh persen). Pada bulan Juni 2010 Perseroan membeli seluruh saham LLJ milik 
Kiki Barki sebanyak 2.100 lembar saham sehingga kepemilikan Perseroan atas saham LLJ menjadi 
sebesar 99,105%

Kinerja SB dan Investasi Lainnya

Laba sebelum pajak dan laba bersih Perseroan akan dipengaruhi oleh hasil operasi SB, yang dicatat 
berdasarkan metode ekuitas. Hasil operasi SB akan dicatat di dalam laporan laba rugi sebagai “Bagian 
laba	bersih	perusahaan	asosiasi”.		Pada	tanggal	31	Desember	2009	dan	2008,	saldo	investasi	pada	
SB	adalah	nihil,	karena	SB	masih	mencatat	akumulasi	rugi	sampai	pada	tanggal	31	Desember	2009.	
Pada	tanggal	31	Maret	2010,	saldo	investasi	pada	SB	adalah	sebesar	Rp25,1	milyar,	disebabkan	oleh	
pencatatan	bagian	atas	laba	bersih	SB	untuk	periode	tiga	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	
2010.	 Laba	bersih	 pada	periode	 tersebut	 telah	melampaui	 saldo	defisit	 yang	 tercatat	 pada	 tanggal	 
31	Desember	2009,	sehingga	Perseroan	dapat	mengakui	bagian	labanya	dari	SB.

Nisbah Pengupasan (Stripping Ratio) 

Biaya-biaya produksi Perseroan, khususnya keseluruhan biaya yang dibebankan oleh para kontraktor 
penambangan, dipengaruhi oleh nisbah pengupasannya. Nisbah pengupasan merupakan volume rata-
rata overburden (yang terdiri dari kupasan tanah dan batu), dinyatakan dalam satuan bank cubic meter 
(“bcm”), yang dikeruk untuk memperoleh 1 (satu) ton batubara. Semakin tinggi nisbah pengupasan maka 
semakin besar volume overburden yang harus dikeruk untuk dapat memperoleh batubara, sehingga biaya 
pengerukan akan meningkat. Kenaikan biaya pengerukan akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, 
karena biaya pengerukan merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Nisbah pengupasan dari satu 
tambang ke tambang lainnya bervariasi tergantung pada karakteristik geologis dari lapisan batubara yang 
ditambang. Bila memungkinkan, Perseroan dan Anak Perusahaan akan menambang di wilayah dengan 
nisbah pengupasan yang lebih tinggi ketika harga batubara naik sehingga harga jual tersebut akan dapat 
menutupi harga produksi yang lebih tinggi. Nisbah pengupasan Perseroan dan Anak Perusahaan pada 
tahun-tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2007,	2008,	2009,	dan	pada	periode	3	(tiga)	bulan	
yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010	masing-masing	adalah	sebesar	10,1,	12,6,	13,1,	dan	12,7.	

Royalti

Berdasarkan	PKP2B,	Pemerintah	 berhak	 atas	 13,5%	 (tiga	 belas	 koma	 lima	 persen)	 dari	 produksi	
batubara MSJ dan SB. Seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah, MSJ dan SB memasarkan dan menjual 
seluruh	hasil	produksinya	dan	membayarkan	kepada	Pemerintah	sebesar	13,5%	(tiga	belas	koma	lima	
persen) dari hasil penjualan produksinya, setelah dikurangi biaya penjualan dan administrasi tertentu. 
Sedangkan berdasarkan IUP Eksplorasi milik TBH, Pemerintah berhak atas 6,0% (enam koma nol 
persen) dari hasil produksi batubara atau sejumlah persentase lain yang ditetapkan berdasarkan kualitas 
batubaranya. Pembayaran pada Pemerintah dicatat sebagai “royalti” berdasarkan PKP2B dan “biaya 
eksploitasi” berdasarkan IUP di dalam “Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung” di Laporan Laba 
Rugi Konsolidasi Perseroan. 
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Kondisi Cuaca

Kondisi	cuaca	dapat	memiliki	dampak	signifikan	terhadap	operasi	penambangan,	termasuk	di	wilayah	
dimana Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB beroperasi. Pada umumnya, bulan dengan curah 
hujan yang paling sedikit dalam setahun berada di kuartal kedua dan ketiga setiap tahunnya, sedangkan 
curah hujan umumnya akan mempengaruhi produksi bulan November sampai dengan April. Kondisi 
cuaca yang buruk di bulan-bulan tertentu pada tahun 2009 telah mengakibatkan tertundanya sebagian 
kegiatan pemuatan dan pengiriman batubara. Karena hal-hal tersebut, Perseroan mengeluarkan biaya 
demurrage masing-masing sebesar US$1,9 juta dan US$1,0 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 
31	Desember	2009	dan	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010.	Biaya	
demurrage biasanya merupakan bagian dari biaya transportasi. 

Biaya Eksplorasi dan Kondisi Geologis yang Tidak Terduga

Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB secara berkesinambungan melakukan kegiatan eksplorasi 
di daerah penambangannya. Perseroan dan Anak Perusahaannya termasuk SB bermaksud untuk 
melanjutkan kegiatan eksplorasi di wilayah kontraknya sampai akhir tahun 2011, karena Perseroan 
dan Anak Perusahaan termasuk SB berkeyakinan bahwa operasi penambangan dapat direncanakan 
dan	dijadwalkan	dengan	lebih	efisien	untuk	mencapai	target	produksi	yang	sudah	ditetapkan	dengan	
mengidentifikasi	lebih	banyak	cadangan	batubara	di	dalam	wilayah	penambangannya.	Biaya	yang	timbul	
dari kegiatan eksplorasi dicatat sebagai “Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan” dan 
biaya ini diamortisasi menurut hasil produksinya.  

Fluktuasi Harga dan Biaya Bahan Bakar 

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha 
Perseroan dan Anak Perusahaan. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi biaya Perseroan karena 
kenaikan tersebut akan: (i) meningkatkan biaya penambangan yang dibebankan oleh kontraktor 
penambangan, (ii) meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan pengolahan 
batubara dan kegiatan pemuatan batubara ke dalam tongkang, dan (iii) meningkatkan biaya transportasi 
pengapalan batubara. Biaya BBM dari Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB khususnya solar, 
pada umumnya mengikuti harga domestik bulanan yang diterbitkan oleh Pertamina, yang umumnya 
disebut sebagai “Wilayah Pemasaran I”, dimana harga tersebut ditetapkan dua minggu sekali. Harga 
BBM cenderung meningkat sejak tahun 2004 dan di semester kedua tahun 2005 harga BBM naik tajam 
disebabkan oleh penarikan subsidi oleh Pemerintah. Disamping itu, biaya BBM Perseroan juga meningkat 
seiring dengan peningkatan produksi. 

Fluktuasi dari Nilai Tukar Mata Uang Asing 

Nilai tukar Rupiah telah mengalami penguatan yang cukup berarti dalam satu dekade terakhir dari titik 
terendahnya	di	sekitar	Rp17.000	per	US$	pada	masa	krisis	keuangan	Asia.	Sejak	2003,	nilai	tukar	Rupiah	
telah	berfluktuasi	dari	Rp8.279	per	US$	pada	tahun	2003	hingga	Rp12.151	per	US$	pada	tahun	2008.	
Pada	tanggal	31	Maret	2010,	nilai	tukar	Rupiah	adalah	Rp9.115	per	US$.	

Perseroan mencatat laporan keuangan konsolidasinya dalam Rupiah. Walaupun demikian, selama 
tahun	 yang	berakhir	 pada	 tanggal	 31	Desember	 2009	dan	untuk	 periode	 tiga	 bulan	 yang	berakhir	
pada	 tanggal	31	Maret	2010,	hampir	seluruh	pendapatan	Perseroan	diperoleh	dalam	US$	sehingga	
pendapatan tersebut dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar mata uang pada saat 
pendapatan tersebut diakui. Pada periode yang sama seperti di atas, biaya kontraktor dan biaya operasi 
juga pada umumnya ditagih dalam US$. Penguatan nilai tukar Rupiah dapat meningkatkan biaya yang 
dibayarkan dalam Rupiah dan meningkatkan biaya belanja modal Perseroan tertentu, yang di dalamnya 
termasuk bahan-bahan konstruksi yang berasal dari pemasok lokal. Selanjutnya, pelemahan nilai tukar 
US$	akan	 dapat	menyebabkan	 penurunan	 profitabilitas	 usaha	Perseroan.	Melemahnya	 nilai	 tukar	 
US$ akan menurunkan nilai pendapatan dari kontrak dalam US$ secara relatif terhadap biaya dalam 
Rupiah sehingga laba kotor Perseroan akan turun. Perseroan saat ini tidak memiliki perjanjian lindung nilai 
(hedge) dalam kegiatan maupun pembiayaan operasinya. Namun, di masa yang akan datang Perseroan 
dapat melakukan perjanjian lindung nilai jika hal itu dinilai sesuai dan konsisten dengan praktek bisnis 
yang hati-hati (prudent).
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Kebijakan Akuntansi yang Penting

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasi yang terdapat di dalam Prospektus ini sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan 
mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat estimasi dan asumsi di dalam kebijakan-kebijakan 
akuntansi penting yang  dijabarkan di bawah ini. 

Investasi pada Perusahaan Asosiasi

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana induk perusahaan mempunyai pengaruh yang 
signifikan,	namun	tidak	mempunyai	pengendalian	atau	pengendalian	bersama,	melalui	partisipasi	dalam	
pengambilan	keputusan	atas	kebijakan	finansial	dan	operasional	investee.

Penghasilan, aset dan kewajiban dari perusahaan asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan 
konsolidasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pada perusahaan asosiasi dicatat 
di neraca sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian 
kepemilikan Perseroan atas aset bersih perusahaan asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi 
dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perseroan atas 
kerugian perusahaan asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika Perseroan 
mempunyai kewajiban atau melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya, 
dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar kewajiban atau pembayaran tersebut.

Persediaan

Persediaan batubara dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang 
lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak yang mencakup alokasi 
komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, penyusutan dan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan 
aktivitas penambangan. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha 
normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penurunan Nilai Aset

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable 
amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan 
sebagai nilai tertinggi antara nilai jual neto dan nilai pakai.

Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada suatu area of interest dibebankan pada periode berjalan, kecuali 
biaya tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya apabila izin untuk melakukan eksplorasi dan kegiatan 
pertambangan di area of interest tersebut masih berlaku dan memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

•	 Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pada tanggal laporan keuangan belum mencapai tahap yang 
dapat menentukan apakah kegiatan tersebut akan dapat dibuktikan dan dapat diperoleh kembali 
(recoverable),	serta	kegiatan	yang	signifikan	dalam	area of interest terkait masih berlangsung; atau 

•	 Biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan 
eksploitasi area of interest atau melalui penjualan area of interest.

Pengembalian biaya eksplorasi dan evaluasi yang ditangguhkan sangat tergantung pada keberhasilan 
eksploitasi dan pengembangan area yang terkait atau area tersebut dapat dipindahtangankan kepada 
pihak lain. Biaya eksplorasi yang ditangguhkan untuk setiap area of interest dievaluasi setiap akhir 
periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait dengan suatu area of interest yang telah ditinggalkan, 
atau yang telah diputuskan tidak layak secara ekonomis oleh Perseroan, dihapuskan pada periode 
dimana keputusan tersebut dibuat. 

Biaya pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of interest 
sebelum dimulainya operasi dalam area tersebut, sepanjang telah memenuhi persyaratan untuk 
penangguhan, akan dikapitalisasi.
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Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan 
penyelidikan	umum,	administrasi	dan	perizinan,	geologi	dan	geofisika,	dan	biaya-biaya	yang	terjadi	untuk	
mengembangkan area tambang sebelum dimulainya produksi komersial.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang terkait dengan suatu produksi area of 
interest tertentu diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal 
dimulainya produksi komersial dari setiap area of interest. 

Nilai bersih tercatat biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan untuk setiap area of interest 
ditelaah secara berkala dan apabila nilai tercatat melebihi nilai yang diharapkan dimasa datang, kelebihan 
tersebut disisihkan atau dihapuskan pada tahun berjalan.

Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan

Biaya pengupasan tanah awal merupakan bagian dari biaya pengembangan. Biaya pengupasan tanah 
lanjutan pada dasarnya dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata tanah penutup 
(stripping ratio). Rasio rata-rata tanah penutup yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan 
batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian yang dinyatakan dalam satuan kuantitas. 
Dalam keadaan dimana rasio aktual penutup (yaitu rasio antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas 
pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) 
tidak berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode 
tersebut seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya produksi. 

Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, rasio aktual lebih besar dari rasio rata-
ratanya, maka kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan pembebanannya dan dibukukan sebagai biaya 
pengupasan tanah yang ditangguhkan. Selanjutnya, biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan ini 
dibebankan sebagai biaya produksi pada periode dimana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya.

Nilai bersih tercatat biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan untuk setiap area of interest ditelaah 
secara berkala dan apabila nilai tercatat melebihi nilai yang diharapkan dimasa datang, kelebihan tersebut 
disisihkan atau dihapuskan pada tahun berjalan.

Pengakuan Pendapatan

Penjualan Batubara

Pendapatan dari penjualan batubara harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

•	 Perseroan	dan	anak	perusahaan	 telah	memindahkan	risiko	secara	signifikan	dan	memindahkan	
manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;

•	 Perseroan dan anak perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas 
barang yang dijual;

•	 Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
•	 Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada 

Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut; dan
•	 Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan 100% penjualan yang diperoleh dari produksi batubara 
dan beban royalti dibukukan sebagai biaya produksi. Penjualan dicatat sebesar nilai yang tercantum 
dalam invoice berdasarkan harga kontrak.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa 
sewa.

Pendapatan sewa freight charter diakui pada saat jasa diberikan berdasarkan volume muatan barang.
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Hasil Operasi 

Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan batubara dan penghasilan lainnya dan juga dari 
bagian atas laba bersih SB (berdasarkan metode ekuitas). Tabel berikut menunjukkan perincian hasil 
usaha Perseroan dan persentase setiap komponen terhadap Pendapatan masing-masing periode. 

 (dalam milyaran Rupiah, selain persentase)
 Periode tiga bulan 
 yang berakhir  Untuk Tahun-tahun
 pada tanggal Yang Berakhir 31 Desember 
 31 Maret  
 2010 2009 2008(1) 2007(1)

 Rp % Rp % Rp % Rp %
PENDAPATAN 894,7	 100,0	 4.602,8	 100,0	 2.592,1	 100,0	 1.253,3	 100,0

Penjualan	batubara	 858,3	 95,9	 4.518,2	 98,2	 2.575,2	 99,3	 1.252,0	 99,9

Pendapatan	lainnya	 36,4	 4,1	 84,6	 1,8	 16,9	 0,7	 1,3	 0,1

BEBAN POKOK PENJUALAN DAN 
 BEBAN LANGSUNG 649,1	 72,5	 2.938,3	 63,8	 1.924,9	 74,3	 1.005,4	 80,2

LABA KOTOR 245,6	 27,5	 1.664,5	 36,2	 667,2	 25,7	 247,9	 19,8

BEBAN USAHA        

Penjualan	 57,5	 6,4	 341,0	 7,4	 258,5	 10,0	 78,3	 6,2

Umum	dan	administrasi	 24,4	 2,7	 101,2	 2,2	 86,1	 3,3	 60,0	 4,8

Jumlah Beban Usaha 81,9	 9,2	 442,3	 9,6	 344,6	 13,3	 138,4	 11,0

LABA USAHA 163,6	 18,3	 1.222,2	 26,6	 322,6	 12,4	 109,5	 8,7

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN         
Keuntungan	(kerugian)	kurs	mata	uang	asing	-	bersih	 2,9	 0,3	 16,7	 0,4	 (86,2)	 (3,3)	 (24,0)	 (1,9)

Penghasilan	bunga	 2,3	 0,3	 7,2	 0,2	 1,0	 0,0(2) 0,4 0,0(2)

Laba penjualan anak perusahaan - - 28,4 0,6 - - - -

Beban	bunga	dan	keuangan	 (7,2)	 (0,8)	 (50,4)	 (1,1)	 (44,8)	 (1,7)	 (37,2)	 (3,0)

Lain-lain  – bersih (0,2) (0,0)(2) (17,3)	 (0,4)	 (1,4)	 (0,1)	 (0,4)	 (0,0)(2)

Beban Lain-Lain - Bersih (2,2)	 (0,2)	 (15,4)	 (0,3)	 (131,4)	 (5,1)	 (61,1)	 (4,9)

BAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI 29,2	 3,3	 6,4	 0,1	 6,0	 0,2	 0,9	 0,1

LABA SEBELUM PAJAK 190,6	 21,3	 1.213,2	 26,4	 197,1	 7,6	 49,3	 3,9

BEBAN PAJAK (35,0)	 (3,9)	 (299,9)	 (6,5)	 (54,2)	 (2,1)	 (13,3)	 (1,1)

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS 
 LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN 155,6	 17,4	 913,4	 19,8	 142,9	 5,5	 36,0	 2,9

HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH 
 ANAK PERUSAHAAN (21,6)	 (2,4)	 (145,9)	 (3,2)	 (22,5)	 (0,9)	 (7,6)	 (0,6)

LABA BERSIH 134,1	 15,0	 767,5	 16,7	 120,4	 4,6	 28,4	 2,3
(1)    Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang sama 

dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.
(2)   Di bawah 0,05%.

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara dan pendapatan lainnya, termasuk pendapatan 
sewa alat berat dan kendaraan, pendapatan sewa kapal dan pendapatan jasa manajemen. Tabel berikut 
memaparkan informasi tentang volume produksi, volume penjualan, penjualan (ekspor, domestik dan 
lainnya) dan rata-rata harga penjualan batubara per ton Perseroan untuk masing-masing periode.
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  (dalam milyaran Rupiah, selain persentase, volume dalam metrik ton)
 Periode tiga bulan 
 yang berakhir  Untuk Tahun-tahun
 pada tanggal Yang Berakhir 31 Desember 
 31 Maret  
 2010 2009 2008(1) 2007(1)

 Rp % Rp % Rp % Rp %
PENDAPATAN 894,7	 100,0	 4.602,8	 100,0	 2.592.1	 100,0	 1.253,3	 100,0

Penjualan Ekspor 753,9	 84,3	 4.112,7	 89,4	 1.848,2	 71,3	 601,3	 48,0
Penjualan Lokal 104,4 11,7 405,5 8,8 726,9 28,0 650,7 51,9
Pendapatan	Lainnya	 36,4	 4,1	 84,6	 1,8	 16,9	 0,7	 1,3	 0,1

VOLUME PRODUKSI (2) (jutaan ton) 1,1  4,5  3,0	  2,8 

VOLUME PENJUALAN (2) (3) (jutaan ton) 1,4  6,0  4,1  3,8	

HARGA PENJUALAN RATA-RATA (2) (3) (4) 603.499	  749.798  635.381	  330.689
 
(1) Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara 

yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan  
tahun 2007.

(2)   Tidak termasuk pendapatan, volume produksi, volume penjualan, dan rata-rata harga penjualan SB.
(3)   Selisih volume penjualan dengan volume produksi adalah batubara yang dibeli dan dicampur dengan batubara yang diproduksi 

oleh Perseroan dan Anak Perusahaan.  
(4)  Harga penjualan rata-rata per ton dihitung dengan membagi Pendapatan dengan volume penjualan untuk periode yang disajikan. 

Harga penjualan rata-rata tidak disajikan dalam milyaran Rupiah.

Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung

Beban pokok penjualan dan beban langsung Perseroan terdiri dari biaya produksi dan penyesuaian atas 
penambahan dan pengurangan persediaan batubara. Biaya produksi Perseroan meliputi: 

•	 biaya penambangan yaitu biaya-biaya yang dibebankan oleh kontraktor-kontraktor penambangan 
Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan kegiatan pengerukan overburden, 
pengangkutan dan mobilisasi, pemboran dan peledakan, serta penggalian dan pemuatan batubara 
di MSJ. Biaya ini pada umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya volume overburden yang 
dikeruk yang mana akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. 

•	 biaya-biaya produksi tidak langsung, yang termasuk didalamnya upah pekerja Perseroan dan Anak 
Perusahaan yang ditempatkan di wilayah penambangan dan di kantor pusat, biaya survey geologis 
dan	eksplorasi	tambang	(yang	meliputi	kegiatan	pengeboran,	pekerjaan	topografi,	pemeriksaan	
umum dan analisis batubara), pembayaran iuran tetap,  biaya pengolahan dan pemuatan batubara, 
biaya reklamasi dan rehabilitasi tambang dan biaya lain-lainnya yang berkaitan dengan perlengkapan 
yang diberikan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada para karyawan, kontraktor dan masyarakat 
di sekitar wilayah konsesinya, yang antara lain mencakup layanan kesehatan, keselamatan dan 
pemeliharaan peralatan dan lingkungan; 

•	 pembayaran royalti;

•	 pembelian batubara; dan

•	 penyusutan dan amortisasi yang terkait dengan penyusutan aset tetap Perseroan, amortisasi biaya 
eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan dan amortisasi biaya pengupasan tanah yang 
ditangguhkan.
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Tabel berikut menunjukkan rincian beban pokok penjualan dan beban langsung Perseroan dan persentase 
setiap komponen dari jumlah beban pokok penjualan dan beban langsung untuk masing-masing periode.

 (dalam milyaran Rupiah, selain persentase)
 Periode tiga bulan 
 yang berakhir  Untuk Tahun-tahun
 pada tanggal Yang Berakhir 31 Desember 
 31 Maret  
 2010 2009 2008(1) 2007(1)

 Rp % Rp % Rp % Rp %

Beban pokok penjualan        
Biaya produksi:        
	 Pengerukan	 230,3	 35,5	 1.036,3	 35,3	 701,7	 36,5	 385,5	 38,3
	 Pengangkutan	dan	mobilisasi	 63,2	 9,7	 248,8	 8,5	 173,6	 9,0	 76,6	 7,6
	 Pemboran	dan	peledakan	 21,4	 3,3	 104,8	 3,6	 82,8	 4,3	 46,9	 4,7
 Penggalian dan pemuatan 11,2 1,7 45,4 1,5 27,4 1,4 19,2 1,9
	 Perbaikan	dan	pemeliharaan	 10,1	 1,6	 34,6	 1,2	 56,5	 2,9	 62,9	 6,3
 Amortisasi 4,2 0,6 74,5 2,5 12,6 0,7 11,0 1,1
	 Penyusutan	 4,0	 0,6	 19,5	 0,7	 13,8	 0,7	 12,6	 1,3
	 Sewa	 3,1	 0,5	 11,1	 0,4	 12,2	 0,6	 7,2	 0,7
	 Kesejahteraan	pekerja	dan	karyawan	 1,2	 0,2	 10,1	 0,3	 8,1	 0,4	 7,3	 0,7
	 Lain-lain	 0,4	 0,1	 6,2	 0,2	 6,0	 0,3	 8,8	 0,9

Jumlah	biaya	produksi	 349,1	 53,8	 1.591,2	 54,2	 1.094,5	 56,9	 638,2	 63,5
Persediaan batubara baku        

	 Awal	periode	 60,5	 9,3	 100,3	 3,4	 156,1	 8,1	 97,4	 9,7
	 Akhir	periode	 (57,7)	 (8,9)	 (60,5)	 (2,1)	 (100,3)	 (5,2)	 (156,1)	 (15,5)

Biaya	pokok	produksi	 352,0	 54,2	 1.631,1	 55,5	 1.150,2	 59,8	 579,5	 57,6
Persediaan batubara industri        

	 Awal	periode	 128,4	 19,8	 30,9	 1,1	 9,4	 0,5	 57,1	 5,7
	 Pembelian	 226,8	 34,9	 940,5	 32,0	 537,6	 27,9	 245,6	 24,4
	 Akhir	periode	 (156,2)	 (24,1)	 (128,4)	 (4,4)	 (30,9)	 (1,6)	 (9,4)	 (0,9)
Royalti	 72,7	 11,2	 387,5	 13,2	 222,1	 11,5	 113,4	 11,3

Beban	pokok	penjualan	 623,6	 96,1	 2.861,6	 97,4	 1.888,4	 98,1	 986,2	 98,1
Beban	langsung	sewa	 25,5	 3,9	 76,7	 2,6	 36,5	 1,9	 19,2	 1,9

Beban	pokok	penjualan	dan	beban	langsung	 649,1	 100,0	 2.938,3	 100,0	 1.924,9	 100,0	 1.005,4	 100,0
(1)    Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang 

sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.

Beban Usaha
 
Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban penjualan, yang termasuk di dalamnya biaya 
pengapalan dari pihak ketiga, komisi penjualan kepada agen pemasaran, dan biaya umum dan 
administrasi, yang terutama mencakup gaji dan tunjangan karyawan administrasi serta biaya pajak dan 
perizinan. 
 
Penghasilan (Beban) Lain-lain
 
Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan terdiri dari pendapatan bunga deposito dan jasa giro, beban 
bunga dan keuangan, keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh selisih nilai tukar mata uang asing, 
laba penjualan Anak Perusahaan, dan pendapatan atau biaya lainnya. 
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Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan
 
Hak minoritas dicatat berdasarkan proporsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas laba bersih 
Anak Perusahaan.

Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2010 

Pendapatan

Penjualan	batubara	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp858,3	
milyar.	Harga	jual	rata-rata	batubara	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	
Rp603,5	ribu	per	ton.	Penjualan	ekspor	dan	lokal	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	
2010	masing-masing	adalah	Rp753,9	milyar	dan	Rp104,4	milyar.
  
Pendapatan	lainnya	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp36,4	
milyar. 
 
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung

Beban	pokok	penjualan	dan	beban	langsung	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	
sebesar	Rp649,1	milyar.	Biaya	produksi	untuk	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	sebesar	
Rp349,1	milyar.	
 
Laba Kotor

Laba	kotor	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp245,6	milyar.	
Persentase laba kotor dari pendapatan sebesar 27,5% pada periode tersebut.
 
Beban Usaha

Beban	usaha	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	sebesar	Rp81,9	milyar	yang	terdiri	
dari beban penjualan sebesar Rp57,5 milyar dan beban umum dan administrasi sebesar  Rp24,4 milyar.

Laba Usaha

Laba	usaha	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp163,6	milyar.	
Persentase	laba	usaha	dari	pendapatan	sebesar	18,3%	pada	periode	tersebut.

Beban Lain-lain - Bersih

Beban	 lain-lain	 –	Bersih	 pada	periode	3	 (tiga)	 bulan	 yang	berakhir	 31	Maret	 2010	adalah	 sebesar	 
Rp2,2 milyar.

Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi

Bagian	laba	bersih	Perusahaan	Asosiasi	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	
sebesar Rp29,2 milyar.
 
Beban Pajak

Beban	pajak	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp35,0	milyar.
 
Laba Bersih 

Laba	bersih	pada	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	31	Maret	2010	adalah	sebesar	Rp134,1	milyar.	
Persentase laba bersih dari Pendapatan sebesar 15,0% (lima belas persen koma nol) pada periode 
tersebut.
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Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

Pendapatan

Penjualan	batubara	meningkat	75,5%	dari	Rp2.575,2	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	
menjadi	Rp4.518,2	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009.	Peningkatan	ini	disebabkan	oleh	
kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan batubara. Harga jual rata-rata batubara naik menjadi 
Rp749.798	per	ton	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp635.381	per	ton	pada	tahun	
yang	berakhir	31	Desember	2008	terutama	disebabkan	oleh	pemenuhan	kontrak	jangka	panjang	yang	
terbawa dari tahun 2008 dimana harga kontrak pada saat itu dipengaruhi oleh kenaikan harga batubara 
global. Peningkatan volume penjualan batubara sebesar 48,7% menjadi 6,0 juta ton pada tahun yang 
berakhir	31	Desember	2009	dari	4,1	juta	ton	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	terutama	
disebabkan oleh kenaikan volume produksi batubara. Volume produksi batubara meningkat menjadi  
4,5	juta	ton	pada	tahun	2009	dari	3,0	juta	ton	pada	tahun	2008	yang	disebabkan	oleh	pengembangan	
kegiatan	penambangan.	Penjualan	batubara	ekspor	Perseroan	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2009 sebesar Rp4.112,7  milyar, naik 122,5% dari Rp1.848,2 milyar pada tahun yang berakhir  
31	Desember	2008,	terutama	disebabkan	oleh	kenaikan	penjualan	batubara	ke	Cina	dan	India.	Penjualan	
batubara	lokal	Perseroan	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	sebesar	Rp405,5	milyar,	turun	
44,2%	dari	Rp726,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008,	terutama	disebabkan	oleh	
penurunan penjualan batubara ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
 
Pendapatan	dari	 kegiatan	Perseroan	 lainnya	meningkat	 399,8%	menjadi	Rp84,6	milyar	 pada	 tahun	
yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp16,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.	
Peningkatan	ini	terutama	disebabkan	oleh	kenaikan	pendapatan	sewa	alat	berat	menjadi	Rp36,3	milyar	
pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp1,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2008, seiring dengan dimulainya pemberian layanan jasa bongkar muat batubara oleh MSJ kepada SB 
dan	kenaikan	pendapatan	sewa	kapal	menjadi	Rp47,8	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2009	dari	Rp14,6	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008,	seiring	dengan	pengembangan	
armada kapal LLJ di 2008. 

Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung

Beban	pokok	penjualan	dan	beban	langsung	meningkat	52,6%	menjadi	Rp2.938,3	milyar	pada	tahun	
yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp1.924,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.	
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya produksi batubara seiring dengan kenaikan 
volume produksi batubara. Biaya produksi naik 45,4% menjadi Rp1.591,2 milyar pada tahun yang berakhir 
31	Desember	2009	dari	Rp1.094,5	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	disebabkan	
oleh kenaikan rata-rata stripping ratio dan volume produksi batubara MSJ, yang mana mengakibatkan 
kenaikan volume overburden sebesar 21,9 juta bcm di tahun 2009. Kontraktor Perseroan dan Anak 
Perusahaan mengenakan biaya pengerukan berdasarkan volume dan jarak pengangkutan overburden 
dari lubang galian ke tempat penimbunan overburden, sehingga kenaikan volume overburden tersebut 
mengakibatkan kenaikan biaya pengerukan. Biaya pengerukan, yang merupakan bagian terbesar dari 
biaya	produksi,	naik	47,7%	menjadi	Rp1.036,3	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	
Rp701,7	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.
 
Persediaan	batubara	naik	sebesar	Rp57,6	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	seiring	
dengan peningkatan volume produksi.

Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba kotor meningkat 149,5% menjadi Rp1.664,5 milyar pada 
tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp667,2	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2008.	Persentase	laba	kotor	dari	Pendapatan	naik	menjadi	36,2%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2009	dari	25,7%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.	
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Beban Usaha

Beban	usaha	naik	28,3%	menjadi	Rp442,3	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	
Rp344,6	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	disebabkan	oleh	kenaikan	komisi	penjualan	
seiring dengan kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan batubara.
 
Laba Usaha

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba usaha naik 278,9% menjadi Rp1.222,2 milyar pada 
tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp322,6	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2008. Sebagai persentase dari Pendapatan, laba usaha naik menjadi 26,6% pada tahun yang berakhir 
31	Desember	2009	dari	12,4%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.

Beban Lain-lain

Perseroan	mencatat	beban	lain-lain	bersih	sebesar	Rp15,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2009	dan	Rp131,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.	Beban	lain-lain	bersih	pada	tahun	
yang	berakhir	31	Desember	2008	terutama	disebabkan	oleh	kerugian	nilai	tukar	mata	uang	asing	serta	
beban	bunga	dan	keuangan.	Beban	lain-lain	bersih	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	terdiri	
dari beban bunga dan keuangan sebesar Rp50,4 milyar, yang sebagian diimbangi oleh laba penjualan 
Anak Perusahaan sebesar Rp28,4 milyar. 

Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi

Bagian	laba	bersih	Perusahaan	Asosiasi	naik	menjadi	Rp6,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2009	dari	Rp6,0	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.	
 
Beban Pajak

Sebagai akibat dari kenaikan laba sebelum pajak, beban pajak meningkat 452,9% menjadi Rp299,9 
milyar	 pada	 tahun	 yang	berakhir	 31	Desember	 2009	dari	Rp54,2	milyar	 pada	 tahun	 yang	berakhir	 
31	Desember	2008.

 
Laba Bersih

Sebagai	akibat	dari	hal-hal	tersebut	di	atas,	laba	bersih	meningkat	537,4%	menjadi	Rp767,5	milyar	pada	
tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	dari	Rp120,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2008. Sebagai persentase dari Pendapatan, laba bersih naik menjadi 16,7% pada tahun yang berakhir 
31	Desember	2009	dari	4,6%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 
 
Pendapatan

Penjualan	batubara	meningkat	105,7%	menjadi	Rp2.575,2	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2008	dari	Rp1.252,0	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	Peningkatan	 ini	 terutama	
disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 7,0%  menjadi 4,1 juta ton pada tahun yang 
berakhir	31	Desember	2008	dari	3,8	juta	ton	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007	dan	kenaikan	
harga	 jual	 rata-rata	batubara	 sebesar	 92,1%	menjadi	Rp635.381	per	 ton	pada	 tahun	yang	berakhir	 
31	Desember	2008	menjadi	Rp330.689	per	ton	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009.	Kenaikan	
harga jual rata-rata batubara dipengaruhi oleh kenaikan harga batubara global. Penjualan ekspor dan 
lokal masing-masing naik 207,4% dan 11,7% menjadi Rp1.848,2 milyar dan Rp726,9 milyar pada tahun 
yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp601,3	milyar	dan	Rp650,7	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	 
31	Desember	2007.	
 
Pendapatan	dan	kegiatan	Perseroan	lainnya	meningkat	secara	signifikan	menjadi	Rp16,9	milyar	pada	
tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp1,3	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	
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Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pengembangan armada LLJ di tahun 2008, sehingga LLJ memiliki 
kapasitas lebih untuk melayani permintaan pihak ketiga. 
 
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung

Beban pokok penjualan dan beban langsung meningkat 91,4% menjadi Rp1.924,9 milyar pada tahun 
yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp1.005,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga BBM. Biaya produksi naik 71,5% 
menjadi	Rp1.094,5	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp638,2	milyar	pada	tahun	
yang	berakhir	31	Desember	2007	terutama	disebabkan	oleh	kenaikan	harga	bahan	bakar	rata-rata.	Pada	
tahun-tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dan	2007,	volume	overburden yang dikeruk masing-masing 
sebesar	37,7	juta	bcm	dan	27,9	juta	bcm, serta volume produksi batubaranya masing-masing sebesar 
3,0	juta	ton	dan	2,8	juta	ton.	Kontraktor	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	mengenakan	biaya	pengerukan	
berdasarkan volume dan jarak pengangkutan dari lubang galian ke tempat penimbunan overburden, 
sehingga kenaikan volume overburden, bersamaan dengan kenaikan jarak angkut overburden, akan 
meningkatkan biaya pengerukan. Biaya pengerukan, yang merupakan bagian terbesar dari biaya produksi, 
naik	82,0%	menjadi	Rp701,7	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp385,5	milyar	
pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.		

Persediaan	 batubara	 turun	 sebesar	Rp34,2	milyar	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 31	Desember	 2008.	
Penurunan	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	mencerminkan	kenaikan	volume	penjualan	
batubara yang lebih melampaui kenaikan volume produksi batubara.
 
Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba kotor naik 169,1% menjadi Rp667,2 milyar pada 
tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp247,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2007. Sebagai persentase dari Pendapatan, laba kotor naik menjadi 25,7% pada tahun yang berakhir  
31	Desember	2008	dari	19,8%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	

Beban Usaha

Beban	usaha	naik	149,1%	menjadi	Rp344,6	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	
Rp138,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	Peningkatan	 ini	 terutama	disebabkan	
oleh	kenaikan	beban	penjualan	sebesar	230,0%	menjadi	Rp258,5	milyar	pada	tahun	2008	dari	Rp78,3	
milyar pada tahun 2007, seiring dengan kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan batubara. 
  
Beban pengangkutan, yang merupakan bagian terbesar dari beban penjualan, meningkat 122,6% menjadi 
Rp167,8	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp75,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	
31	Desember	2007.	Beban	pengangkutan	berkaitan	dengan	biaya	pengiriman	batubara	melalui	pihak	
ketiga. Kenaikan beban pengangkutan terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar rata-rata. 

Laba Usaha

Sebagai	akibat	dari	hal-hal	 tersebut	di	atas,	 laba	usaha	meningkat	194,5%	menjadi	Rp322,6	milyar	
pada	tahun		berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp109,5	milyar	di	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	
Sebagai persentase dari Pendapatan, laba usaha meningkat menjadi 12,4% pada tahun yang berakhir 
31	Desember	2008	dari	8,7%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	

Beban Lain-lain

Beban	lain-lain	bersih	naik	115,0%	menjadi	Rp131,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	
dari	Rp61,1	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	

Beban bunga dan keuangan meningkat 20,6% menjadi Rp44,8 milyar pada tahun yang berakhir  
31	Desember	2008	dari	Rp37,2	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	Kenaikan	beban	bunga	
dan keuangan terutama disebabkan oleh perolehan pinjaman bank untuk membiayai ekspansi armada LLJ. 
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Kerugian	 nilai	 tukar	mata	 uang	 asing	meningkat	 259,3%	menjadi	Rp86,2	milyar	 pada	 tahun	 yang	
berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp24,0	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	Kenaikan	
ini terutama disebabkan oleh depresiasi tajam nilai tukar Rupiah pada tahun 2008. Nilai tukar rata-rata 
Rupiah terhadap US$ melemah menjadi Rp9.757 pada tahun 2008 dari Rp9.164 pada tahun 2007.

Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi

Bagian laba bersih Perusahaan Asosiasi naik menjadi Rp6,0 milyar pada tahun yang berakhir  
31	Desember	2008	dari	Rp0,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007,	terutama	disebabkan	
oleh kenaikan laba bersih LCM.

Beban Pajak

Sebagai	akibat	dari	kenaikan	laba	sebelum	pajak,	beban	pajak	naik	308,0%	menjadi	Rp54,2	milyar	pada	
tahun		berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp13,3	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.	 

Laba Bersih 

Sebagai	 akibat	 dari	 hal-hal	 tersebut	 di	 atas,	 laba	bersih	naik	323,8%	menjadi	Rp120,4	milyar	 pada	
tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	dari	Rp28,4	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2007. Sebagai persentase dari Pendapatan, laba bersih naik menjadi 4,6% pada tahun yang berakhir 
31	Desember	2008	dari	2,3%	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007.

Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Aset

Tabel	berikut	memperlihatkan	komposisi	aset	Perseroan	pada	tanggal	31	Maret	2010,	31	Desember	
2009,	31	Desember	2008	dan	31	Desember	2007.

 (dalam milyaran Rupiah, selain persentase)
ASET 31 Maret    31 Desember 
   2010  2009  2008(1)  2007(1) 

   Rp % Rp % Rp % Rp %

ASET LANCAR        
Kas	dan	setara	kas	 485,4	 21,5	 586,6	 25,6	 153,2	 9,6	 75,1	 7,7
Piutang	usaha	 169,1	 7,5	 288,0	 12,6	 109,3	 6,8	 126,9	 12,9
Piutang	lain-lain	 2,1	 0,1	 2,9	 0,1	 13,6	 0,8	 1,1	 0,1
Persediaan	 213,9	 9,5	 188,9	 8,3	 131,3	 8,2	 165,5	 16,9
Biaya	dibayar	dimuka	dan	uang	muka	 36,3	 1,6	 32,4	 1,4	 74,8	 4,7	 29,2	 3,0
Pajak dibayar dimuka 0,1 0,0(2) 0,1 0,0(2) 0,5 0,0 (2) 0,6 0,1

JUMLAH ASET LANCAR  906,9	 40,2	 1.098,8	 48,0	 482,7	 30,1	 398,4	 40,6

ASET TIDAK LANCAR
Piutang	kepada	pihak	yang	mempunyai	hubungan	istimewa	 95,4	 4,2	 98,4	 4,3	 60,7	 3,8	 18,8	 1,9
Aset pajak tangguhan – bersih 0,1 0,0(2) - - 0,7 0,0(2) 1,0 0,1
Investasi	saham	 174,2	 7,7	 148,1	 6,5	 15,3	 1,0	 7,6	 0,8
Uang	muka	pembelian	aset	tetap	 74,4	 3,3	 64,8	 2,8	 154,9	 9,7	 22,6	 2,3
Aset	tetap	–	bersih	 748,4	 33,2	 621,7	 27,2	 606,9	 37,9	 289,5	 29,5
Beban	eksplorasi	dan	pengembangan	yang	ditangguhkan	–	bersih	 249,2	 11,1	 251,2	 11,0	 280,4	 17,5	 243,4	 24,8
Lainnya	 5,2	 0,2	 5,8	 0,3	 1,8	 0,1	 0,2	 0,0(2)

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  1.347,0	 59,8	 1.190,1	 52,0	 1.120,8	 69,9	 583,0	 59,4

JUMLAH ASET 2.253,9	 100,0	 2.288,9	 100,0	 1.603,5	 100,0	 981,4	 100,0

(1)    Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang 
sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 
2007.

(2)   Di bawah 0,05%.
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Pada	tanggal	31	Maret	2010,	jumlah	aset	Perseroan	adalah	sebesar	Rp2.253,9	milyar.

Pada	tanggal	31	Desember	2009,	jumlah	aset	Perseroan	adalah	sebesar	Rp2.288,9	milyar,	naik	sebesar	
42,7%	dibandingkan	 jumlah	aset	Perseroan	pada	 tanggal	31	Desember	2008	yang	 tercatat	sebesar	
Rp1.603,5	milyar.	Peningkatan	tersebut	disebabkan	oleh	kenaikan	kas	dan	setara	kas	dan	piutang	usaha.

Pada	tanggal	31	Desember	2008,	jumlah	aset	Perseroan	adalah	sebesar	Rp1.603,5	milyar,	naik	sebesar	
63,4%	dibandingkan	 jumlah	aset	Perseroan	pada	 tanggal	31	Desember	2007	yang	 tercatat	sebesar	
Rp981,4 milyar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dan aset tetap.

Kewajiban dan Ekuitas

Tabel	berikut	memperlihatkan	komposisi	Kewajiban	dan	Ekuitas	Perseroan	pada	tanggal	31	Maret	2010,	
31	Desember	2009,	31	Desember	2008	dan	31	Desember	2007.

 (dalam milyaran Rupiah, selain persentase)
ASET 31 Maret    31 Desember 
   2010  2009  2008(1)  2007(1) 

   Rp % Rp % Rp % Rp %

KEWAJIBAN LANCAR        
Hutang	bank		 273,5	 12,1	 282,0	 12,3	 258,7	 16,1	 279,3	 28,5
Hutang	usaha	 424,6	 18,8	 505,9	 22,1	 304,8	 19,0	 252,9	 25,8
Hutang lain-lain 0,1 0,0(2) 0,1 0,0(2) 229,3	 14,3	 1,9	 0,2
Hutang	pajak	 282,7	 12,5	 268,4	 11,7	 51,5	 3,2	 20,4	 2,1
Hutang	dividen	 123,7	 5,5	 198,9	 8,7	 -	 -	 -	 -
Biaya	yang	masih	harus	dibayar	 26,1	 1,6	 41,6	 1,8	 41,0	 1,2	 36,1	 3,7
Pendapatan diterima dimuka - - - - 22,1 1,4 1,9 0,2
Penyisihan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup  1,0 0,0(2) 1,0 0,0(2) - - - -
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun        
						Kewajiban	sewa	pembiayaan		 5,1	 0,2	 7,6	 0,3	 9,6	 0,6	 6,0	 0,6
						Bank			 37,6	 1,7	 37,4	 1,6	 73,1	 4,6	 62,3	 6,3
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR  1.174,4	 52,1	 1.343,0	 58,7	 990,1	 61,7	 660,7	 67,3
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR        
Kewajiban	pajak	tangguhan	-	bersih	 1,3	 0,1	 1,5	 0,0(2) 0,6 0,0(2) - -
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa  - - 0,5 0,0(2) 79,8 5,0 74,2 7,6
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang 
 jatuh tempo dalam waktu satu tahun        
						Kewajiban	sewa	pembiayaan	 7,1	 0,3	 7,4	 0,3	 8,3	 0,1	 4,4	 0,5
						Bank	 156,1	 6,9	 170,8	 7,5	 286,1	 17,8	 136,5	 13,9
Kewajiban	imbalan	pasca	kerja		 8,0	 0,4	 7,3	 0,3	 4,3	 0,3	 3,2	 0,3
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR  172,4	 7,7	 187,3	 8,2	 379,1	 23,6	 218,3	 22,2
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 150,4	 6,7	 133,0	 5,8	 30,5	 1,9	 19,1	 1,9
EKUITAS  756,7	 33,6	 625,6	 27,3	 203,7	 12,7	 83,3	 8,5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.253,9	 100,0	 2.288,9	 100,0	 1.603,5	 100,0	 981,4	 100,0
(1)    Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang sama 

dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.
(2)   Di bawah 0,05%.
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Kewajiban

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	jumlah	kewajiban	Perseroan	adalah	sebesar	Rp1.346,8	milyar.

Pada	tanggal	31	Desember	2009,	jumlah	kewajiban	Perseroan	adalah	sebesar	Rp1,530,3	milyar,	naik	
sebesar	11,8%	dibandingkan	jumlah	kewajiban	Perseroan	pada	tanggal	31	Desember	2008	yang	tercatat	
sebesar	Rp1.369,3	milyar.	Peningkatan	tersebut	disebabkan	oleh	kenaikan	hutang	pajak	dan	hutang	
dividen, yang dikompensasi dengan penurunan hutang lain-lain dan hutang bank.

Pada	tanggal	31	Desember	2008,	jumlah	kewajiban	Perseroan	adalah	sebesar	Rp1.369,3	milyar,	naik	
sebesar	55,8%	dibandingkan	jumlah	kewajiban	Perseroan	pada	tanggal	31	Desember	2007	yang	tercatat	
sebesar Rp879,0 milyar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan hutang usaha, hutang lain-lain 
dan hutang bank.

Ekuitas

Pada	tanggal	31	Maret	2010,	jumlah	ekuitas	Perseroan	adalah	sebesar	Rp756,7	milyar.

Pada	tanggal	31	Desember	2009,	jumlah	ekuitas	Perseroan	adalah	sebesar	Rp625,6	milyar,	naik	sebesar	
207,2%	dibandingkan	jumlah	ekuitas	Perseroan	pada	tanggal	31	Desember	2008	yang	tercatat	sebesar	
Rp203,7	milyar.	Peningkatan	tersebut	disebabkan	oleh	kenaikan	laba	bersih	Perseroan.

Pada	tanggal	31	Desember	2008,	jumlah	ekuitas	Perseroan	adalah	sebesar	Rp203,7	milyar,	naik	sebesar	
144,6%	dibandingkan	jumlah	ekuitas	Perseroan	pada	tanggal	31	Desember	2007	yang	tercatat	sebesar	
Rp83,3	milyar.	Peningkatan	tersebut	disebabkan	kenaikan	laba	bersih	Perseroan.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan 
 
Kebutuhan likuiditas Perseroan berhubungan dengan kebutuhan pendanaan modal kerja, belanja modal, 
pelunasan hutang, dan kecukupan cadangan kas. Arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah sumber 
utama likuiditas Perseroan. Selama ini hingga awal tahun 2010, Perseroan tidak bergantung pada pinjaman 
pihak	ketiga	dalam	pengadaan	pendanaan	yang	signifikan.	Walaupun	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	
termasuk SB beroperasi dalam industri yang padat modal, namun karena kegiatan penambangan dan 
pengangkutan bahan-bahan tambang seluruhnya dilakukan oleh kontraktor-kontraktor dari Perseroan 
dan Anak Perusahaan termasuk SB, maka selama ini kebutuhan akan penggunaan dana Perseroan 
sendiri jumlahnya cukup terbatas. Kebutuhan-kebutuhan ini antara lain mencakup pembayaran kepada 
kontraktor penambangan, pemasok dan manajemen serta karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan 
termasuk SB.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki piutang usaha kepada pelanggannya. Perseroan dan Anak 
Perusahaan mensyaratkan pelanggannya untuk melakukan pembayaran maksimum 15 (lima belas) 
hari setelah tagihannya diterima oleh para pelanggan. Di samping itu, Perseroan dan Anak Perusahaan 
juga memiliki hutang usaha kepada kontraktor dan pemasoknya. Perseroan dan Anak Perusahaan 
disyaratkan	untuk	membayar	maksimum	30	(tiga	puluh)	hari	setelah	tagihan	mereka	diterima	Perseroan	
dan Anak Perusahaan. Karena siklus pengumpulan piutang yang lebih cepat dari siklus pembayaran 
hutang, Perseroan selama ini mampu mendanai kebutuhan modal kerjanya dari pengelolaan arus kas 
tersebut. Perseroan dan Anak Perusahaan selama ini menerima pelunasan piutang dari pelanggannya 
hampir selalu sesuai dengan waktu yang telah disyaratkan. 

 
Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk arus kas dari 
aktivitas operasi dan dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan 
bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar beban-beban 
usaha, dan memenuhi kewajibannya membayar pokok dan beban bunga hutang selama sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan ke depan.
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Laporan Arus Kas Konsolidasi
 
Tabel berikut memaparkan informasi mengenai arus kas Perseroan selama ini:

(dalam milyaran Rupiah)
  Untuk periode 
  3 bulan yang Untuk tahun-tahun yang berakhir  
  berakhir pada 31 Desember
  tanggal 
  31 Maret    
  2010 2009 2008(1) 2007(1)

  Rp Rp Rp Rp
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 130,8	 1.156,0	 225,5	 110,7
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (134,4)	 (330,8)	 (506,4)	 (65,1)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan (88,9)	 (378,7)	 349,2	 18,0
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (92,5)	 446,5	 68,3	 63,7
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 586,6	 153,2	 75,1	 10,7
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 485,4	 586,6	 153,2	 75,1
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN    
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:    
 Penambahan aset yang berasal dari realisasi uang muka 
     pembelian aset tetap 59,6 19,4 - -
 Penambahan aset tetap melalui hutang 14,1 - - -
 Penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui pembagian 
     dividen saham - 205,0 - -
 Penambahan aset tetap melalui kewajiban sewa pembiayaan - 10,9 19,4 4,8
 Penambahan investasi saham melalui hutang kepada pihak 
 yang mempunyai hubungan istimewa - 0,5 - -
 Penurunan investasi atas hutang dividen anak perusahaan - - 6,4 -
 Penambahan aset tetap melalui hutang lain-lain - - - 1,8
(1)  Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang sama 

dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007

Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi masing-masing sebesar Rp110,7 milyar, Rp225,5 milyar, 
Rp1.156,0	milyar,	dan	Rp130,8 milyar	pada	tahun-tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007,	2008,	2009	
dan	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010.		

Kas	bersih	yang	diperoleh	dari	aktivitas	operasi	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009,	sebagian	
besar, berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sejumlah Rp4.746,0 milyar setelah dikurangi dengan 
pembayaran	sebesar	Rp3.475,1	milyar	kepada	kontraktor,	pemasok	dan	karyawan.	Kenaikan	penerimaan	
kas dari pelanggan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan batubara. Kenaikan pembayaran 
kepada kontraktor, pemasok dan karyawan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seiring 
dengan kenaikan volume produksi.

Kas	bersih	yang	diperoleh	dari	aktivitas	operasi	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008,	sebagian	
besar	berasal	dari	penerimaan	kas	dari	pelanggan	sebesar	Rp2.601,3	milyar	setelah	dikurangi	dengan	
pembayaran	sebesar	Rp2.304,7	milyar	kepada	kontraktor,	pemasok	dan	karyawan.	Kenaikan	penerimaan	
kas dari pelanggan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan batubara. Kenaikan pembayaran 
kepada kontraktor, pemasok dan karyawan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, terutama 
disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar rata-rata.

Kas	bersih	yang	diperoleh	dari	aktivitas	operasi	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007,	sebagian	
besar, berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.198,4 milyar setelah dikurangi 
pembayaran sebesar Rp1.049,7 milyar kepada kontraktor, pemasok dan karyawan. 

Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi masing-masing sebesar Rp65,1 milyar, Rp506,4 
milyar,	Rp330,8	milyar,	dan	Rp134,4	milyar	pada	tahun-tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007,	2008,	
2009	dan	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010.		
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Kas	bersih	yang	digunakan	untuk	aktivitas	investasi	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	terutama	
digunakan untuk pembelian saham Cockatoo sebesar Rp126,5 milyar, penambahan aset tetap sebesar 
Rp149,6 milyar dan pembayaran uang muka untuk pembelian kapal-kapal baru sebesar Rp64,7 milyar, 
yang diimbangi dengan arus kas yang diperoleh dari penjualan saham anak perusahaan LLJ sebesar 
Rp43,1	milyar.

Kas	bersih	 yang	digunakan	untuk	 aktivitas	 investasi	 pada	 tahun	 yang	berakhir	 31	Desember	 2008	
terutama	digunakan	untuk	perolehan	aset	tetap	sebesar	Rp328,8	milyar	(termasuk	di	dalamnya	adalah	
pembelian kapal tunda dan tongkang) dan pengeluaran untuk pengembangan dan eksplorasi tambang 
sebesar Rp45,4 milyar. 

Kas	bersih	yang	digunakan	untuk	aktivitas	investasi	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007	terutama	
digunakan	untuk	perolehan	aset	tetap	sebesar	Rp25,3	milyar,	pengeluaran	untuk	biaya	pengembangan	
dan eksplorasi tambang sebesar Rp25,2 milyar, dan serta pembayaran uang muka perolehan aset tetap 
sebesar Rp22,6 milyar.

Aktivitas Pendanaan

Kas	bersih	yang	diperoleh	dari	aktivitas	pendanaan	masing-masing	sebesar	Rp18,0	milyar	dan	Rp349,2	
milyar	pada	tahun-tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007	dan	2008.	Kas	bersih	yang	digunakan	untuk	
aktivitas	pendanaan	sebesar	Rp378,7	milyar	dan	Rp88,9	milyar	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	
2009	dan	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010.		

Kas	bersih	yang	digunakan	untuk	aktivitas	pendanaan	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2009	
terutama	digunakan	untuk	pembayaran	hutang	bank	sebesar	Rp302,2	milyar,	pengurangan	hutang	piutang	
bersih pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp118,6 milyar dan pembayaran dividen 
tunai sebesar Rp158,1 milyar, yang diimbangi dengan perolehan hutang bank sebesar Rp214,1 milyar. 

Kas	bersih	yang	diperoleh	dari	aktivitas	pendanaan	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2008	berasal	
dari penambahan hutang bank sejumlah Rp260,8 milyar dan penambahan hutang lain-lain sejumlah 
Rp229,3	milyar,	yang	sebagian	diimbangi	dengan	pembayaran	hutang	bank	sebesar	Rp121,0	milyar.	

Kas	bersih	yang	diperoleh	dari	aktivitas	pendanaan	pada	tahun	yang	berakhir	31	Desember	2007		berasal	
dari penambahan hutang bank sejumlah Rp164,4 milyar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran 
hutang bank sebesar Rp121,1 milyar. 

Hutang Bank

Pada	tanggal-tanggal	31	Desember	2008	dan	2009,	hutang	bank	jangka	pendek	Perseroan	dan	Anak	
Perusahaan, termasuk bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, masing-
masing	berjumlah	sekitar	Rp331,8	milyar	dan	Rp319,4 milyar. Pada tanggal-tanggal tersebut di atas, 
jumlah hutang jangka panjang Perseroan, setelah dikurangi bagian hutang jangka panjang yang jatuh 
tempo dalam waktu satu tahun, masing-masing berjumlah Rp286,1 milyar dan Rp170,8 milyar. Pada 
tanggal	31	Maret	2010,	jumlah	hutang	jangka	pendek	Perseroan,	termasuk	bagian	hutang	jangka	panjang	
yang	jatuh	tempo	dalam	waktu	satu	tahun,	berjumlah	Rp311,0	milyar,	sedangkan	jumlah	hutang	jangka	
panjang Perseroan, setelah dikurangi bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun, berjumlah Rp156,1 milyar.  

Pada tanggal 10 Desember 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga 
Tbk (“CIMB”) dengan maksimum pinjaman sebesar US$20,0 juta. Fasilitas tersebut dikenakan tingkat 
bunga yang ditentukan oleh CIMB dan diinformasikan kepada Perseroan dalam jangka waktu dua hari 
sebelum penarikan dana dari fasilitas yang dimaksud. Fasilitas tersebut dijamin oleh bilyet giro mundur 
mata uang Rupiah milik MSJ dengan jumlah yang setara dengan 105,0% dari nilai pinjaman yang ditarik. 
Pada	tanggal	31	Desember	2009,	saldo	terhutang	dari	fasilitas	yang	dimaksud	adalah	sebesar	US$20	juta.	
Pada	bulan	Februari	2010,	CIMB	meningkatkan	batas	maksimum	fasilitas	tersebut	menjadi	US$30	juta.	
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Pada tanggal 5 Februari 2008, LLJ memperoleh dua fasilitas kredit investasi dari PT Bank Permata 
Tbk. Fasilitas kredit yang pertama dengan maksimum pinjaman sebesar US$12,0 juta, yang akan jatuh 
tempo pada tanggal 1 Januari 2014, dan fasilitas kredit yang kedua dengan maksimum pinjaman sebesar 
US$14,4 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2014. Kedua fasilitas tersebut dikenakan tingkat 
bunga per tahun yang masing-masing berkisar antara 7,5%-9,0% dan 7,5%-11,0%. Fasilitas-fasilitas 
tersebut dijamin dengan kapal tunda, tongkang, beberapa bidang lahan, dan jaminan perusahaan. Pada 
tanggal	31	Desember	2009,	saldo	terhutang	dari	fasilitas	pertama	dan	kedua	berjumlah	sebesar	US$22,1	
juta. Dana yang ditarik dari fasilitas-fasilitas ini digunakan untuk membiayai pembelian armada kapal 
tunda	dan	tongkang.	Pada	tanggal	31	Maret	2010,	saldo	terhutang	dari	fasilitas	pertama	dan	fasilitas	
kedua berjumlah sebesar US$21,2 juta. 

Pada	tanggal	30	Maret 2010, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sindikasi sebesar US$200,0 juta yang 
diprakarsai oleh DBS Bank Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia. Fasilitas tersebut dikenakan suku bunga 
mengambang	sebesar	3,75%-4,00%	per	tahun	dari	tingkat	suku	bunga	acuan	yang	digunakan,	yaitu	suku	
bunga SIBOR. Periode suku bunga acuan yang digunakan akan disepakati bersama antara Perseroan 
dan pemberi pinjaman, sehingga beban bunga akan terhutang pada akhir periode suku bunga acuannya. 
Fasilitas	ini	dijamin	dengan	gadai	saham	Perseroan	di	MSJ	dan	LLJ,	jaminan	fidusia	atas	aset	bergerak,	
sejumlah piutang dan hasil klaim asuransi dari Perseroan, hipotek kapal, penyerahan saldo bank tertentu 
sebagai jaminan, dan pengalihan hak berdasarkan kontrak-kontrak yang bernilai material. Fasilitas ini 
mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan rasio hutang bersih (setelah dikurangi jumlah kas dan 
setara kas yang ada) terhadap EBITDA tidak lebih dari 2,5 kali dan rasio arus kas bebas (free cash flow) 
terhadap  jumlah kewajiban pembayaran beban bunga dan pokok pinjaman (debt service) tidak kurang 
dari	1,25	kali.	Fasilitas	sindikasi	ini	jatuh	tempo	pada	tanggal	30	Maret	2013.	Sehubungan	dengan	fasilitas	
sindikasi tersebut, Perseroan melalui perjanjian Cash and Accounts Management Agreement, menyetujui 
pengaturan arus kasnya agar dilakukan melalui rekening-rekening tertentu yang telah dirancang untuk 
memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman. 

Belanja Modal

Selama ini, belanja modal Perseroan telah digunakan terutama untuk membangun infrastruktur pengolahan 
dan pemuatan batubara di Separi dan membangun jalan angkut batubara menuju ke Separi. Perseroan 
berencana untuk menggunakan sebagian dana dari hasil Penawaran Umum, dan juga sebagian dana dari 
Fasilitas Kredit sebesar US$200 juta, untuk mendanai pengembangan infrastruktur Perseroan dan Anak 
Perusahaan serta mengembangkan kapasitas produksi dan pengolahan batubara dan mengintegrasikan 
pengembangan rantai pasokan batubaranya untuk mendukung target produksi, termasuk produksi 
SB,	pada	tahun	yang	berakhir	tanggal	31	Desember	2010.	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	saat	ini	
sedang mengembangkan berbagai infrastruktur di sepanjang rantai pasokan batubaranya sehingga 
infrastrukturnya nanti mampu untuk menunjang pengembangan aktivitas penambangan dan menciptakan 
efisiensi	biaya.	Pengembangan	infrastruktur	yang	dimaksud	mencakup	perbaikan	jalan	angkut	batubara,	
pengembangan fasilitas pengolahan dan pemuatan batubara, serta menambah armada kapal tunda dan 
tongkang. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki rencana belanja modal sebesar US$10,4 juta untuk 
perbaikan dan pembuatan jalan angkut batubara, US$7,0 juta untuk pengembangan fasilitas pengolahan 
batubara,	US$3,0	juta	untuk	pengembangan	fasilitas	pelabuhan,	US$1,5	juta	untuk	pengeboran	dalam	
rangka eksplorasi, US$2,0 juta untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada, dan US$21,4 juta untuk 
pembelian kapal tunda dan tongkang, sehingga seluruh belanja modal berjumlah sebesar US$45,2 juta 
pada tahun 2010 dan akan didanai melalui sumber dana yang tersedia. Jumlah belanja modal tersebut 
juga mencakup bagian Perseroan atas kebutuhan belanja modal SB.



40

Kewajiban Kontraktual dan Kontinjensi

Perseroan memiliki kewajiban kontraktual dan kontinjensi terkait dengan kewajiban atas pinjamannya. 
Berikut ini adalah jadwal jatuh tempo hutang Perseroan sesuai dengan perjanjian fasilitas pinjamannya.

(dalam jutaan US$)
    Per tanggal 31 Maret 2010
  Jumlah Kurang dari 1-3 tahun 3-5 tahun Lebih dari
  Terhutang 1 tahun   5 tahun
Pinjaman Jangka Panjang:
 Fasilitas pinjaman sebesar US$200 juta - - - - -
	 Fasilitas	pinjaman	sebesar	US$26,4	juta	 21,2	 3,1	 10,0	 8,2	 -
Pinjaman Jangka Pendek:
	 Fasilitas	pinjaman	sebesar	US$30	juta	 30,0	 30,0	 -	 -	 -

Rasio Keuangan

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 
dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan Rasio Lancar 
(Current Ratio) yaitu perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancarnya pada waktu tertentu. Rasio 
lancar	Perseroan	pada	tanggal	31	Maret	2010,	31	Desember	2009,	2008,	dan	2007	masing-masing	dan	
berturut-turut	sebesar	77,2%,	81,8%,	48,7%	dan	60,3%.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 
dan jangka panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri 
dan juga perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset.

  (dalam milyaran Rupiah)
 31 Maret  31 Desember
 2010 2009 2008(1) 2007(1)

 Rp Rp Rp Rp
Jumlah	aset	 2.253,9	 2.288,9	 1.603,5	 981,4
Jumlah	kewajiban	 1.346,8	 1.530,3	 1.369,3	 879,0
Hak	minoritas	atas	aset	bersih	anak	perusahaan	 150,4	 133,0	 30,5	 19,1
Jumlah	ekuitas	 756,7	 625,6	 203,7	 83,3
Solvabilitas aset (%) 59,8 66,9 85,4 89,6
Solvabilitas ekuitas (%) 178,0 244,6 672,2 1.055,6
(1)   Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara 

yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan 
tahun 2007

Perbandingan	antara	jumlah	kewajiban	Perseroan	terhadap	jumlah	aset	pada	tanggal	31	Maret	2010,	
31	Desember	2009,	2008,	dan	2007	masing-masing	dan	berturut-turut	sebesar	59,8%,	66,9%,	85,4%,	
dan	89,6%.	Sedangkan	perbandingan	antara	jumlah	kewajiban	terhadap	ekuitas	pada	tanggal	31	Maret	
2010,	31	Desember	2009,	2008,	dan	2007	masing-masing	dan	berturut-turut	sebesar	178,0%,	244,6%,	
672,2% dan 1.055,6%. Tren peningkatan solvabilitas ekuitas terutama disebabkan karena adanya 
peningkatan laba bersih Perseroan.



41

Perpajakan

Beban Pajak Penghasilan

Undang-Undang	No.	7	tahun	1983	tentang	Pajak	Penghasilan	telah	diubah	beberapa	kali	dan	berdasarkan	
undang-undang	pajak	penghasilan	yang	terkini,	yaitu	Undang-Undang	No.	36	tahun	2008	(“UU	No.	36	
tahun 2008”), tarif pajak penghasilan badan ditetapkan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) yang 
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku 
efektif sejak tanggal 1 Januari 2010. 

Pajak Penghasilan Tangguhan

Perseroan mengakui aset dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan sehubungan dengan perbedaan 
temporer antara perlakuan akuntansi dan pajak atas biaya-biaya tertentu. Perbedaan temporer ini 
berhubungan dengan kewajiban imbalan pasca kerja, penyusutan aset tetap serta sewa pembiayaan. 
Perseroan	memiliki	kewajiban	pajak	tangguhan	sebesar	Rp1,3	milyar	dan	aset	pajak	tangguhan	sebesar	
Rp0,1	milyar	pada	tanggal	31	Maret	2010.

Risiko Pasar

Risiko	pasar	Perseroan	terutama	berhubungan	dengan	fluktuasi	harga	komoditas,	nilai	tukar	mata	uang,	
dan tingkat suku bunga. 

Risiko Harga Komoditas

Perseroan	menghadapi	risiko	fluktuasi	harga	komoditas	karena	batubara	merupakan	produk	komoditas	
yang dibeli dan dijual di pasar batubara dunia. Harga batubara yang dijual oleh Perseroan dan Anak 
Perusahaan	termasuk	SB	ditetapkan	berdasarkan	harga	batubara	dunia,	yang	dapat	berfluktuasi	secara	
signifikan.	Harga	batubara	dunia	pada	dasarnya	tergantung	pada	dinamika	permintaan	dan	penawaran	
batubara di pasar ekspor dunia. Perseroan tidak terlibat dalam perdagangan kontrak batubara dan 
tidak	memiliki	perjanjian	lindung	nilai	untuk	mengurangi	pengaruh	fluktuasi	harga	batubara,	akan	tetapi	
Perseroan dapat melakukan hal-hal tersebut di masa mendatang.    

Risiko Harga Bahan Bakar

Perseroan	 juga	menghadapi	risiko	fluktuasi	harga	BBM.	Bahan	bakar	minyak	merupakan	salah	satu	
komoditas yang penting di dalam kegiatan penambangan. Peningkatan harga BBM dapat mengakibatkan 
penurunan laba kotor Perseroan. Pada saat ini, Perseroan tidak memiliki transaksi lindung nilai untuk 
bahan bakar minyak.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Seluruh penjualan ekspor Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB ditagihkan dan pembayarannya 
diterima dalam US$. Beban kontraktor dan biaya pengapalan ditagih dan dibayar dalam US$, namun 
komponen lainnya dalam biaya produksi dan beban usaha umumnya ditagih dan dibayar dalam Rupiah. 
Pada	saat	ini,	Perseroan	tidak	memiliki	transaksi	lindung	nilai	terhadap	fluktuasi	nilai	tukar	mata	uang	asing.

Risiko Suku Bunga

Perseroan bermaksud untuk menggunakan derivatif suku bunga sebagai perlindungan atas eksposur 
terbuka (uncovered exposures) yang timbul dari kewajiban hutangnya pada saat ini dan pada masa 
yang akan datang. Dalam kondisi dimana eksposur lindung nilai tidak dapat dimaterialisasikan, maka 
transaksi lindung nilai tersebut harus segera ditutup. Transaksi lindung nilai suku bunga pada umumnya 
harus dipertahankan sampai dengan tahap penyelesaian (settlement), kecuali sebelum settlement terjadi 
perubahan dalam kondisi eksposur transaksi lindung nilai tersebut. 
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Kewajiban Kontinjensi

Per	tanggal	31	Maret	2010	tidak	terdapat	kewajiban	kontinjensi yang	signifikan	yang	belum	tercermin	
pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

PENERAPAN PERNYATAAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN REVISI 
(PSAK DAN ISAK)

a. Standar revisi yang berlaku efektif pada periode berjalan

Mulai 1 Januari 2010, Perseroan dan anak perusahaan menerapkan beberapa PSAK berikut:

•	 PSAK 26 (Revisi 2008), Biaya Pinjaman
•	 PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan 
•	 PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Pada	awal	 penerapan	PSAK	 ini,	 tidak	mempunyai	 pengaruh	 signifikan	pada	 laporan	 keuangan	
konsolidasi. 

b. Standar revisi ini telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif 

Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:

•	 PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
•	 PSAK 2 (revisi 2009), Laporan Arus Kas
•	 PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
•	 PSAK 5 (revisi 2009), Segmen Operasi
•	 PSAK 12 (revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
•	 PSAK 15 (revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
•	 PSAK 25 (revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
•	 PSAK 48 (revisi  2009), Penurunan Nilai Aset
•	 PSAK 57 (revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
•	 PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

c. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut ini telah diterbitkan tetapi belum 
berlaku efektif 

•	 ISAK 7 (revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
•	 ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
•	 ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan
•	 ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
•	 ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan 
konsolidasi.
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VI.  RISIKO-RISIKO PERSEROAN

RISIKO USAHA

Prospektus ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan 
dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Calon pembeli dari saham yang 
ditawarkan harus secara hati-hati memperhitungkan faktor risiko yang disebutkan di bawah ini, serta 
informasi-informasi lainnya yang terkandung pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Risiko 
sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi 
Perseroan atau kinerja saham Perseroan.  Secara umum, melakukan investasi dalam emiten yang 
berada dalam pasar di negara berkembang seperti Indonesia melibatkan risiko yang pada umumnya 
tidak diasosiasikan dengan saham perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara maju.

A. RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko harga batubara yang dapat berfluktuasi secara signifikan

Hasil kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada harga yang diperoleh dari penjualan batubara.  
Harga batubara yang dijual oleh Anak Perusahaan didasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga batubara 
dunia,	yang	dapat	berfluktuasi	secara	signifikan.	Pasar	batubara	dunia	sangat	peka	terhadap	perubahan	
dalam kapasitas produksi batubara, serta terhadap pola konsumsi batubara dari industri pembangkit 
listrik dan industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, serta terhadap 
perubahan perekonomian dunia. Pola konsumsi batubara pada industri-industri tersebut dipengaruhi 
oleh permintaan barang pada umumnya, peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup dan peraturan 
pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan harga serta ketersediaan batubara dari tambang milik 
para pesaing dan sumber daya energi alternatif lainnya. Permintaan terhadap batubara juga dipengaruhi 
oleh	keadaan	ekonomi	global.	Semua	faktor-faktor	tersebut	dapat	menimbulkan	dampak	yang	signifikan	
pada harga penjualan batubara. Harga batubara juga dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 
diluar kendali Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk keadaan cuaca, masalah distribusi dan faktor 
ketenagakerjaan.	Secara	umum	harga	batubara	terus	meningkat	sejak	tahun	2003	sampai	dengan	kuartal	
ketiga tahun 2008 dan kemudian menurun kembali sampai dengan semester kedua tahun 2009. Krisis 
likuiditas dan kesulitan ekonomi yang menimpa Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan di berbagai 
tempat lainnya di dunia telah mengurangi permintaan atas bahan bakar, termasuk bahan bakar minyak 
dan batubara. Perbaikan atas jalur distribusi dan produksi batubara di Australia, Afrika Selatan dan Cina, 
kesulitan ekonomi yang lebih parah atau berkepanjangan di Cina, India dan Asia pada umumnya atau 
di dunia, atau perubahan kebijakan pemerintah Cina yang membatasi ekspor batubara kesemuanya 
dapat mengakibatkan penurunan harga batubara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, harga batubara 
dunia didorong antara lain oleh pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan negara-negara lainnya di 
Asia.	Penurunan	harga	batubara	atau	harga	batubara	dunia	yang	berkepanjangan	atau	signifikan	dapat	
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi maupun prospek usaha 
Perseroan.

2. Risiko pasar batubara yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali 
Perseroan

Pada tahun 2007, 2008, 2009 dan kuartal pertama tahun 2010, sebagian besar penjualan Perseroan  
merupakan penjualan ekspor.  Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB bersaing dengan produsen 
batubara domestik dan asing (terutama dari Australia dan Afrika Selatan) dalam pasar batubara dunia. 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB bersaing dengan produsen batubara lainnya terutama 
dalam hal kualitas batubara, harga, biaya transportasi dan kemampuan pemasokan. Permintaan batubara 
oleh pelanggan utama Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dipengaruhi oleh harga sumber 
daya energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak, dan sumber daya energi lainnya yang 
tergantikan. Secara umum, daya saing batubara hasil produksi anak perusahaan dibandingkan dengan 
batubara dari para pesaing dan bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan harga per unit energi 
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(delivered cost per heating value unit). Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi 
para produsen batubara adalah karakteristik geologis tambang batubara yang ditambang, termasuk 
kondisi geologis yang tidak terduga, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan batubara, perubahan 
geologis yang tidak terdeteksi, kerusakan karena cuaca, faktor geoteknik dan hidrogeologi, peralatan, 
keberadaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kekerasan overburden dan materi timbunan lainnya, 
dan kedalaman sungai. Beberapa pesaing Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB memiliki 
kegiatan	operasi	penambangan	yang	lebih	besar	atau	lebih	terdiversifikasi,	atau	memiliki	akses	terhadap	
sumber pendanaan yang lebih besar dari yang dimiliki oleh Perseroan, dimana hal ini dapat memberikan 
mereka keunggulan kompetitif. Ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB untuk 
mempertahankan daya saingnya akibat faktor-faktor tersebut atau faktor-faktor lainnya akan berdampak 
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko izin penambangan yang dimiliki anak perusahaan terkait dapat diakhiri atau dibatasi 
oleh Pemerintah.

Perseroan melalui anak perusahaan terkait memiliki hak untuk melakukan penambangan batubara yaitu 
melalui PKP2B milik MSJ dan SB serta IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh TBH. PKP2B atau IUP ini dapat 
diakhiri (untuk PKP2B) atau dibatalkan (untuk IUP) secara sepihak oleh Pemerintah sebelum masa 
berlaku PKP2B dan IUP tersebut berakhir apabila perusahaan terkait gagal memenuhi kewajiban yang 
telah ditetapkan di dalam PKP2B atau IUP tersebut, antara lain pembayaran royalti dan pajak kepada 
Pemerintah serta persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan terkait. Berdasarkan 
PKP2B dan IUP, apabila perusahaan terkait lalai memenuhi kewajibannya dan kelalaian tersebut tidak 
diperbaiki dalam waktu yang ditentukan maka Pemerintah memiliki hak untuk mengakhiri PKP2B atau 
membatalkan IUP tersebut. Apabila PKP2B atau IUP diakhiri atau dibatalkan karena alasan apapun, atau 
apabila hak anak perusahaan terkait atas PKP2B atau IUP dibatasi, maka perusahaan tersebut tidak 
dapat melakukan atau dibatasi kegiatannya dalam melakukan penambangan di wilayah konsesinya, 
sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek 
usaha Perseroan. 

4. Risiko diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru yang dapat memberikan dampak 
negatif terhadap kinerja operasi Perseroan.

Kegiatan penambangan batubara diatur oleh Pemerintah melalui Kementrian ESDM, Kementerian 
Kehutananan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, 
pemerintah daerah dimana wilayah pertambangan Anak Perusahaan terkait termasuk SB berada dapat 
pula menetapkan peraturan yang dapat mempengaruhi Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk 
SB. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-
undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 
2009, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan 
Batubara (“UU Pertambangan No.4”) yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-
Undang No.11 tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU Pertambangan 
No.11”). UU Pertambangan No.4 mencakup ketentuan mengenai operasi pertambangan berdasarkan 
IUP,	 luas	maksimum	wilayah	konsesi,	 royalti	 dan	pajak,	 transaksi	 dengan	pihak	 terafiliasi	 dan	anak	
perusahaan, penggunaan kontraktor asing, kewajiban divestasi kepemilikan, termasuk persyaratan untuk 
menyesuaikan PKP2B dengan ketentuan yang diatur didalam UU Pertambangan No.4 dalam waktu  
1 (satu) tahun sejak tanggal efektif berlakunya undang-undang tersebut. Berdasarkan UU Pertambangan 
No.4, jangka waktu konsesi yang telah diperoleh sebelum diterbitkannya UU Pertambangan No.4 ini, 
tidak	akan	diubah.	PKP2B		yang	dimiliki	oleh	MSJ	dan	SB	berlaku	masing-masing	hingga	tahun	2034	
dan	2038.	Pada	bulan	Februari	2010,	Pemerintah	menerbitkan	Peraturan	Pemerintah	No.22	tahun	2010	
mengenai	Wilayah	Pertambangan	dan	Peraturan	Pemerintah	No.23	tahun	2010	mengenai	Pelaksanaan	
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan kedua Peraturan Pemerintah 
tersebut, saat ini  Pemerintah dan Perseroan melalui anak perusahaannya sedang berdiskusi mengenai 
perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap PKP2B yang dimiliki oleh MSJ dan SB. Ketentuan-
ketentuan yang dapat diubah adalah mengenai proses penunjukan kontraktor dan proses penentuan 
harga batubara. Tidak dapat dipastikan bahwa setiap perubahan terhadap PKP2B yang dimiliki oleh MSJ 
dan SB atau IUP milik TBH tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
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Pada	tanggal	5	Maret	2009,	Menteri	Perdagangan	mengeluarkan	Peraturan	No.10/M-DAG/PER/3/2009	
tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (“Peraturan No.10”) sebagaimana 
pertama	diubah	dengan	Peraturan	Menteri	Perdagangan	No.38/M-DAG/PER/8/2009	dan	terakhir	diubah	
dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-DAG/PER/10/2009. Peraturan No.10 menetapkan 
bahwa sejak tanggal 1 Juli 2010 pembayaran atas ekspor batubara dengan nilai lebih dari US$1 juta harus 
menggunakan letter of credit melalui bank devisa lokal yang beroperasi di Indonesia. Untuk mematuhi 
peraturan ini di masa yang akan datang, Perseroan dan Anak Perusahaan terkait termasuk SB diharuskan 
untuk mengubah persyaratan pembayaran atas beberapa kontrak penjualan batubara sebelum peraturan 
tersebut efektif berlaku. Tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB 
akan berhasil merubah kontrak penjualan batubara miliknya sebelum Peraturan No.10 berlaku efektif 
atau mempertahankan kontrak-kontrak dengan para pelanggannya yang mana hal-hal tersebut dapat 
berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Pada	 tanggal	 30	September	 2009,	Menteri	 Energi	 dan	Sumber	Daya	Mineral	 (“Menteri	 ESDM”)	
menerbitkan Peraturan No.28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral 
dan Batubara (“Peraturan No.28 Tahun 2009”) yang mengimplementasikan pasal 127 UU Pertambangan 
No.4. Peraturan No.28 Tahun 2009 tersebut menetapkan bahwa pemegang IUP diwajibkan untuk 
menambang dan mengolah sendiri batubaranya. Peraturan No.28 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut 
bahwa seluruh kontrak antara pemegang konsesi (yang terdiri atas pemegang KP, PKP2B dan kontrak 
karya) dengan kontraktor pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan tersebut wajib 
disesuaikan	dengan	peraturan	tersebut	dalam	waktu	paling	lama	3	tahun	sejak	berlakunya	Peraturan	No.28	
Tahun 2009. Tidak dapat dipastikan bahwa anak perusahaan Perseroan yang terkait dapat mengubah 
kontrak-kontrak yang telah ada saat ini untuk disesuaikan dengan Peraturan No.28 Tahun 2009 sebelum 
tanggal	30	September	2012	ataupun	sesudahnya.	

Pada	tanggal	15	Januari	2010	(yang	diberlakukan	sejak	tanggal	31	Desember	2009)	Menteri	ESDM	
mengeluarkan	Peraturan	Menteri	No.34	Tahun	2009,	tentang	Pengutamaan	Pemasok	Kebutuhan	Mineral	
dan	Batubara	Untuk	Kepentingan	Dalam	Negeri	(“Peraturan	No.34	Tahun	2009”),	yang	mensyaratkan	
setiap produsen batubara di Indonesia (dan mineral lainnya) untuk mengutamakan pasokan batubara 
dalam negeri dengan cara menjual sebagian dari hasil produksinya kepada pasar domestik. Peraturan 
tersebut juga menyatakan bahwa produsen batubara dapat mengekspor produk atau hasil mereka 
jika	mereka	memenuhi	persentase	minimum	penjualan	dalam	negeri.	Berdasarkan	Peraturan	No.34	
Tahun 2009, apabila MSJ, SB atau TBH tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menjual produksi 
batubaranya ke pasar dalam negeri sesuai dengan yang disyaratkan, maka hal ini dapat menyebabkan 
MSJ, SB atau TBH dikenakan sanksi. Untuk tahun 2010, Menteri ESDM, menyatakan bahwa jumlah 
penjualan	domestik	yang	harus	dipenuhi	untuk	MSJ	dan	SB	adalah	masing-masing	sebesar	1.366.322	
ton	dan	371.229	ton.	Saat	ini	Perseroan	berupaya	untuk	memenuhi	kewajiban	penjualan	domestik	yang	
harus dipenuhi oleh MSJ dan SB dengan antara lain ikut berpartisipasi dalam berbagai tender penjualan 
batubara ke konsumen domestik antara lain kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan apabila diperlukan 
juga	membeli	dan	melakukan	pencampuran	batubara	guna	memenuhi	spesifikasi	kebutuhan	konsumen	
domestik. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan dapat melakukan hal-
hal tersebut di atas. Pada tahun 2009 dan kuartal pertama tahun 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan 
mengekspor hampir seluruh produksi batubaranya.

Pada umumnya, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan yang 
mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan diterbitkan di kemudian hari dimana 
perubahan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek 
usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

5. Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui izin-izin, perjanjian dan 
persetujuan yang dibutuhkan

Selain PKP2B dan IUP, Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB membutuhkan izin-izin dan 
persetujuan-persetujuan lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk persetujuan yang terkait 
dengan kegiatan usaha pertambangan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, 
transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya. Perseroan dan Anak Perusahaan  
termasuk SB diwajibkan untuk memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukannya sebelum habis 
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masa berlakunya dan  juga mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan. Kegagalan dalam 
memperoleh izin dan persetujuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. 
Jika pihak yang berwenang mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui izin dan 
persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil 
dan prospek usaha Perseroan.     

Berdasarkan PKP2B serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku, anak perusahaan Perseroan 
terkait diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah setiap tahun atas rencana kerja dan 
anggaran. Tidak dapat dipastikan bahwa persetujuan tersebut dapat memperoleh dengan persyaratan 
yang menguntungkan atau bahkan tidak memperoleh persetujuan tersebut sama sekali, dan apabila hal 
ini terjadi, maka akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko cadangan batubara tambahan tidak dapat diperoleh atau sumber daya batubara yang 
ada tidak dapat dikonversi menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis

Cadangan batubara di wilayah PKP2B dan IUP dari Anak Perusahaan termasuk SB akan menurun 
jumlahnya seiring dengan berjalannya kegiatan penambangan. Cadangan batubara di wilayah tersebut 
dapat habis sebelum akhir periode konsesi. Pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan di masa 
mendatang akan bergantung pada kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memperoleh 
tambahan cadangan batubara dalam wilayah PKP2B dan IUP yang ada sekarang dan akan bergantung 
pada kemampuannya Perseroan dan Anak Perusahaan untuk mengkonversikan sumber daya batubara 
yang ada menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum habisnya masa 
berlakunya PKP2B dan IUP yang bersangkutan. Tidak dapat dipastikan bahwa cadangan batubara yang 
baru akan ditemukan atau akan diperoleh dalam kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh pelanggan 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB,dan tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan dan Anak 
Perusahaan termasuk SB akan menerima persetujuan yang diperlukan untuk memperluas kegiatan 
operasinya. Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB tidak dapat mempertahankan atau 
meningkatkan cadangan batubaranya, hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada kondisi 
keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. 

7. Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batubara terbukti (proven) dan terduga (probable) 

Perkiraan cadangan batubara terbukti dan terduga yang tercantum dalam Prospektus ini merupakan 
ungkapan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktek industri yang lazim digunakan. 
Meskipun perkiraan-perkiraan ini dinilai layak pada saat perkiraan tersebut dibuat, namun perkiraan 
tersebut	dapat	berubah	secara	signifikan	pada	saat	informasi	baru	tersedia,	dimana	terdapat	risiko	bahwa	
batubara yang ditambang memiliki kualitas, volume, atau nisbah pengupasan yang berbeda atau tidak 
sebaik dari yang telah diperkirakan dan biaya produksi menjadi lebih tinggi dari yang telah diperkirakan. 
Penyesuaian cadangan batubara terbukti dan terduga dapat mempengaruhi pengembangan dan rencana 
operasi penambangan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dan dapat memberikan dampak 
negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.  

8. Risiko perbedaan tingkat keakurasian estimasi jumlah sumber daya berdasarkan metode 
non-JORC 

 
Di dalam Prospektus ini terdapat perhitungan estimasi cadangan dan sumber daya batubara dengan 
metodologi standar JORC dan non-JORC yang diambil dari Laporan Marston. Informasi yang disajikan 
sesuai dengan metodologi standar JORC adalah sesuai dengan Australian Code for Reporting of 
Exploration Results, Mineral Resources and Ore Resources. Sedangkan, estimasi non-JORC mungkin 
memiliki tingkat keakurasian yang lebih rendah dibandingkan dengan informasi yang diperoleh sesuai 
dengan metodologi standar JORC. 
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9. Risiko ketergantungan Perseroan dan anak perusahaan terhadap kontraktor pertambangan 
dalam melakukan kegiatan usahanya.

Saat ini, sebagian besar kegiatan penambangan di PKP2B dari MSJ dan SB dilakukan oleh kontraktor-
kontraktor pertambangan berdasarkan kontrak kerja jangka menengah hingga jangka panjang. 
Berdasarkan kontrak kerja tersebut, setiap kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan semua 
peralatan, fasilitas, jasa, material, persediaan, tenaga kerja, dan manajemen yang dibutuhkan bagi 
kegiatan operasi dan pemeliharaan dari masing-masing wilayah kerjanya. Kerusakan, kegagalan atau 
kesulitan operasional dari peralatan atau mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak 
negatif bagi kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan, demikian pula pada penundaan 
atau gangguan pada pembuangan overburden atau logistik produksi batubara yang dilakukan mereka. 

Kinerja kontraktor atau subkontraktornya dapat terganggu juga oleh masalah ketenagakerjaan atau kurangnya 
kapasitas pengolahan, peralatan, fasilitas, jasa, material atau persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan 
operasi mereka. Kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktornya untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai 
dengan kontrak kerja yang ada, atau pembatalan atau wanprestasi terhadap kontrak kerja dapat berdampak 
negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.  

10. Risiko kenaikan biaya produksi yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan 

Berdasarkan persyaratan sebagian besar kontrak antara Anak Perusahaan terkait termasuk SB dengan 
kontraktornya masing-masing, kenaikan atas sebagian besar harga bahan-bahan baku menjadi tanggung 
jawab perusahaan yang bersangkutan termasuk kenaikan harga BBM. Dikarenakan sebagian besar 
penjualan batubara Perseroan termasuk SB terkait dilakukan pada harga yang tidak dapat diubah (fixed 
price), maka setiap kenaikan harga bahan-bahan konsumsi termasuk BBM di masa mendatang dapat 
berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

11. Risiko ketergantungan kegiatan penambangan kepada mesin, peralatan dan fasilitas 
penunjang penting lainnya

Kegiatan penambangan dan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB terkait bergantung 
pada mesin dan peralatan utama, termasuk mesin penggali, buldozer, truk pengangkut batubara, fasilitas 
penghancur batubara, dermaga dan kapal pengangkut batubara serta sarana penunjang lainnya seperti 
transportasi darat, pelabuhan, sungai dan laut. Kerusakan, kegagalan, atau kesulitan operasional dari 
mesin dan peralatan atau sarana penunjang lainnya baik yang dioperasikan oleh Anak Perusahaan 
terkait termasuk SB atau kontraktornya dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan.

12. Risiko tidak adanya kepastian perolehan keuntungan Perseroan dari kenaikan harga batubara

Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB menjual sebagian besar produksi batubaranya kepada para 
pelanggannya berdasarkan kontrak pasokan batubara jangka pendek dan jangka panjang. Kontrak-kontrak 
pasokan batubara ini rata-rata menetapkan harga batubara untuk jangka waktu hingga 12 (dua belas) bulan. 
Harga batubara berdasarkan kontrak-kontrak pasokan jangka panjang pada umumnya ditentukan dan 
disesuaikan setiap tahun dan oleh karenanya dapat berada di bawah harga pasar pada saat-saat tertentu, 
tergantung pada periode pelaksanaan kontrak yang bersangkutan. Oleh karenanya, tidak dapat dipastikan 
bahwa Perseroan dapat mengambil keuntungan dari harga jual batubara yang tinggi di pasar.

13. Risiko penurunan kualitas batubara

Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	termasuk	SB	menjual	batubaranya	sesuai	dengan	spesifikasi	kualitas	
tertentu	yang	ditentukan	sesuai	dengan	kontrak	penjualan	dengan	pelanggannya.	Spesifikasi	kualitas	
batubara yang diproduksi Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dapat menurun seiring dengan 
habisnya cadangan di beberapa wilayah operasi penambangan Perseroan dan Anak Perusahaan. 
Penurunan	pada	spesifikasi	kualitas	batubara	tersebut	dapat	mengakibatkan	penurunan	harga	penjualan	
batubara Perseroan. Penurunan harga jual tersebut dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, 
hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
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14. Risiko operasional, infrastruktur dan bencana alam

Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB memiliki berbagai risiko operasional dan infrastruktur, 
termasuk risiko kebakaran, kebakaran tiba-tiba (spontaneous combustion), ledakan, embargo 
perdagangan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, 
kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, tanah longsor, cuaca dan faktor 
alam lainnya. Selain itu, kegiatan transportasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB 
maupun pelanggannya yang dilakukan oleh para kontraktor juga memiliki risiko operasi maritim, seperti 
pembajakan, terbaliknya kapal, tabrakan dan buruknya kondisi laut dan cuaca. Apabila salah satu dari 
hal-hal tersebut terjadi, maka Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dapat menderita kerugian 
yang besar yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban, kerusakan harta benda dan peralatan, polusi, 
kerusakan alam dan lingkungan, timbulnya kewajiban melakukan pembenahan, investigasi hukum dan 
denda serta pemberhentian kegiatan operasional.

Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB tidak mencakup seluruh risiko 
di atas dan tidak dapat dipastikan bahwa kebijakan asuransi mereka yang ada cukup untuk menutup 
seluruh kerugian dan kewajiban-kewajiban yang timbul. Adanya kerugian akibat terjadinya hal-hal tersebut 
di atas dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

15. Risiko gagalnya atau tertundanya rencana ekspansi Perseroan dan Anak Perusahaan

Perseroan melalui Anak Perusahaan, termasuk SB, memproduksi 5,8 juta ton batubara pada tahun 2009 
dan berencana untuk meningkatkan jumlah produksi tersebut, termasuk produksi SB, menjadi 7,4 juta ton 
pada tahun 2010. Kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB terkait untuk meningkatkan 
produksi batubaranya, termasuk kemampuan mereka untuk memenuhi komitmen kontrak penjualan 
batubaranya selama tahun 2010 serta di tahun-tahun kedepan, memiliki beberapa risiko termasuk:

•	 Ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB untuk memperbaharui kontrak 
kerja dengan kontraktor-kontraktornya yang ada sekarang atau mencapai kesepakatan dengan 
kontraktor-kontraktor baru dengan persyaratan dan kondisi yang menguntungkan;

•	 Peralatan dan mesin digunakan dalam mata rantai produksi batubara Perseroan dan Anak 
Perusahaan termasuk SB dalam rangka peningkatan kapasitas produksinya tidak dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan;

•	 Berdasarkan ketentuan dalam kontrak kerja antara anak perusahaan terkait dengan para kontraktornya, 
para kontraktor tersebut bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari kebutuhan belanja modal 
dan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan belanja modal dan rencana operasional 
para kontraktor tersebut memiliki risiko-risiko yang sebagian berada diluar kendali mereka, seperti 
kenaikan harga peralatan, keterlambatan pengiriman peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, 
termasuk kemampuan untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan, pengadaan tenaga kerja yang 
memenuhi syarat dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan ketentuan-ketentuan 
yang dapat diterima, yang seluruhnya dapat mempengaruhi kemampuan para kontraktor tersebut 
dalam memenuhi kewajiban kontraknya kepada anak perusahaan terkait;

•	 Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB atau para kontraktornya dapat mengalami kesulitan 
dalam pengadaan mesin, peralatan dan suku cadang, khususnya truk pengangkut batubara, 
mesin penggali serta ban untuk peralatan tersebut, yang diperlukan untuk meningkatkan produksi 
batubaranya, hal mana dapat disebabkan oleh kendala pasokan dalam pasar baja dan karet serta 
tingginya permintaan atas bahan-bahan tersebut di pasar global;

•	 Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB harus memperoleh berbagai izin dari pihak yang 
berwenang untuk melaksanakan dan melanjutkan rencana ekspansinya. Kegagalan dalam 
memperoleh berbagai izin yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat 
menghambat atau menghalangi rencana ekspansi tersebut;
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•	 Kemampuan Perseroan untuk mengintegrasikan tambang-tambang baru terhadap kegiatan operasi 
yang saat ini sedang berjalan;

•	 Tidak dapat dipastikan bahwa para kontraktor pertambangan Perseroan dan Anak Perusahaan terkait 
termasuk SB dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak kerja yang sudah disepakati. 
Kegagalan kontraktor tersebut dalam memenuhi kewajibannya dapat menyebabkan Perseroan 
dan Anak Perusahaan termasuk SB harus mencari kontraktor lain atau melakukan kegiatan 
operasionalnya sendiri, sehingga dapat menunda ekspansi dan meningkatkan biaya ekspansinya;

•	 Penurunan harga batubara pada saat pelaksanaan ekspansi dapat mengakibatkan ekspansi usaha 
menjadi tidak ekonomis;

•	 Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dapat menjual batubara 
hasil kenaikan produksinya; dan

•	 Terdapatnya kondisi dan perkembangan yang tidak terduga pada saat pelaksanaan program 
ekspansi yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut, termasuk kondisi cuaca yang 
buruk, kebakaran hutan, kondisi geologis yang buruk, masalah sosial dan komunitas di sekitar 
wilayah konsesi, kesulitan di dalam mencapai kesepakatan dengan penduduk setempat dalam 
rangka penggunaan lahan, serta kerusakan peralatan dan mesin pada saat berjalannya kegiatan 
operasional.

Ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB untuk melakukan kegiatan operasional 
dan ekspansi produksi pada wilayah PKP2B dan IUP nya dapat berdampak negatif terhadap kondisi 
keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

16. Risiko penambangan ilegal

Penambangan batubara ilegal adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yang dapat 
menyebabkan gangguan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan dan kerugian akibat 
penurunan cadangan serta kenaikan biaya rehabilitasi pada wilayah konsesi yang berkaitan.
 
MSJ telah mengalami dan juga telah mengatasi pencurian batubara berskala kecil pada wilayah PKP2B. 
Tidak dapat dipastikan bahwa penambangan batubara ilegal didalam wilayahnya tidak akan terjadi kembali 
atau meningkat di masa depan dan bahwa penambangan batubara ilegal di masa depan tidak memiliki 
dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

17. Risiko kehilangan karyawan kunci

Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB menjalankan kegiatan usahanya dengan dukungan 
sejumlah karyawan kunci, sehingga kehilangan salah satu atau beberapa dari karyawan kunci tersebut 
dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha 
Perseroan. Sejalan dengan pertumbuhan industri batubara di Indonesia dan Asia, persaingan untuk 
memperoleh karyawan yang bermutu menjadi semakin ketat. Tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan 
dan Anak Perusahaan termasuk SB dapat menjamin keberlanjutan pekerjaan dari karyawan-karyawan 
kuncinya di masa depan.

Pertambangan batubara merupakan industri yang padat karya. Sejalan dengan pengembangan usaha 
pertambangan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB, keberhasilan mereka akan bergantung 
pada keahliannya sendiri, para kontraktor dan subkontraktornya untuk menarik dan mempertahankan 
karyawan yang terampil dan bermutu. Kesulitan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB, para 
kontraktor dan subkontraktornya untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan pegawai yang 
terampil dan bermutu di masa depan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan.
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18. Risiko kelebihan pasokan batubara

Pertumbuhan pasar batubara dunia dan peningkatan permintaan dunia atas batubara telah menarik 
pemain-pemain baru dalam industri tersebut serta mendorong perkembangan tambang-tambang baru 
dan perluasan tambang-tambang yang telah ada di berbagai negara yang kesemuanya mengakibatkan 
peningkatan kapasitas produksi batubara global. Peningkatan laju pengembangan dan kelebihan pasokan 
batubara global di masa depan dapat menurunkan harga batubara global dan harga jual batubara 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB dimana hal tersebut dapat memberikan dampak negatif 
terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

19. Risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang 

Reklamasi merupakan kegiatan pengembalian hasil kupasan tanah yang digali pada saat pelaksanaan 
kegiatan penambangan ke dalam wilayah bekas lokasi penambangan. Pemerintah menetapkan 
standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik untuk pertambangan terbuka 
(open cut) maupun di bawah tanah. Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait termasuk SB telah/
akan mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang berdasarkan karakteristik geologis 
dari tambang-tambang yang dioperasikannya. Kegiatan reklamasi ini terus dilakukan sampai dengan 
seluruh kegiatan penambangan berakhir di wilayah konsesi yang terkait. Pada saat dimulainya kegiatan 
penambangan, Perseroan melalui Anak Perusahaan termasuk SB terkait harus mencatatkan perkiraan 
biaya reklamasi dan rehabilitasi sebagai komponen biaya penambangan. Biaya ini akan meningkat seiring 
dengan bertambahnya luas lahan pertambangan.

Berdasarkan PKP2B dan IUP, Anak Perusahaan terkait termasuk SB bertanggung jawab kepada 
Pemerintah atas hasil reklamasi dan rehabilitasi terhadap semua lahan pertambangan dalam wilayah 
konsesinya. Tidak ada kepastian bahwa pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan Anak 
Perusahaan terkait termasuk SB akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila 
hasil reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukannya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka 
dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat meningkatkan biaya 
operasi	Perseroan	secara	signifikan	yang	akan	berdampak	negatif	bagi	kondisi	keuangan,	hasil	operasi	
dan prospek usaha Perseroan.

20. Risiko kepatuhan standar lingkungan yang berkaitan dengan emisi pembakaran batubara 

Batubara mengandung berbagai macam unsur kimiawi, termasuk sulfur, merkuri, klorin serta senyawa 
lainnya, yang sebagian besar dilepaskan ke udara pada saat pembakaran batubara. Peraturan yang 
lebih ketat di bidang lingkungan yang berkaitan dengan emisi dari PLTU yang menggunakan bahan bakar 
batubara dan industri pengguna batubara lainnya, dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara. Hal 
tersebut dapat mengurangi permintaan batubara sebagai sumber energi dan berdampak negatif pada 
volume dan harga penjualan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB, yang pada akhirnya 
dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Indonesia dan lebih dari 160 negara lainnya telah menandatangani United Nations Framework 
Convention on Climate Change (“UNFCCC”) pada tahun 1992 yang bertujuan untuk membatasi atau 
menahan emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida. Pada bulan Desember 1997, di Kyoto, Jepang, 
para penandatangan UNFCCC menetapkan target emisi yang mengikat beberapa negara maju (Kyoto 
Protocol).	Kyoto	Protocol	mulai	berlaku	pada	16	Februari	2005.	Target	emisi	secara	spesifik	dapat	berbeda	
dari satu negara ke negara lainnya. Penerapan Kyoto Protocol atau penerapan peraturan komprehensif 
lainnya yang difokuskan pada emisi gas rumah kaca, dapat mengakibatkan pembatasan penggunaan 
batubara di pasar-pasar utama Perseroan. Usaha lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 
inisiatif dari berbagai negara untuk lebih menggalakkan penggunaan gas juga dapat mempengaruhi 
penggunaan batubara sebagai sumber energi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap 
kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
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21. Risiko kegiatan penambangan di wilayah kehutanan

Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait termasuk SB saat ini mengembangkan sebagian wilayah 
PKP2B dan IUP yang berlokasi di area hutan produksi. Berdasarkan peraturan yang berlaku pada 
umumnya, kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan di area hutan produksi tanpa izin khusus dari 
Menteri Kehutanan (lihat Bab XI)., Pada saat ini, MSJ dan SB telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan 
penambangan di sebagian wilayah PKP2B-nya yang berada di area hutan produksi, namun demikian 
tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB memerlukan 
izin tambahan atau izin baru atau perluasan izin yang sudah ada sehubungan dengan perluasan kegiatan 
penambangannya. Apabila izin khusus tersebut tidak dapat diperoleh, atau izin khusus yang sudah 
diperoleh dicabut atau tidak dapat diperpanjang atau dirubah sebelum jangka waktunya berakhir, atau 
adanya perubahan dari peraturan Pemerintah yang tidak menguntungkan, maka hal tersebut dapat 
berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. 

22. Risiko benturan kepentingan dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Setelah Penawaran Umum, Pemegang Saham Pengendali Perseroan akan tetap memiliki sekitar 71,84% 
(tujuh puluh satu koma delapan puluh empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan 
(tidak termasuk saham opsi penjatahan lebih). Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali Perseroan 
tetap memegang kendali atas Perseroan, yang meliputi:

•	 Pengendalian	kebijakan	dan	kegiatan	usaha	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan.
•	 Kewenangan	untuk	menunjuk	sebagian	besar	anggota	direksi	dan	dewan	komisaris.
•	 Kewenangan	 untuk	menentukan	 hasil	 dari	 beberapa	 tindakan	 yang	memerlukan	 persetujuan	

pemegang saham.

Pemegang saham pengendali juga memiliki kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha Perseroan 
dan Anak Perusahaan. Tindakan pemegang saham pengendali sehubungan dengan kegiatan usaha 
lain tersebut dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak 
Perusahaan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek 
usaha Perseroan.

Selama ini, Perseroan menjalankan usahanya dan memiliki transaksi dengan perusahaan-perusahaan 
yang dikuasai oleh pemegang saham pendiri serta pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. 
Tidak menutup kemungkinan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut 
berlangsung setelah Penawaran Umum Perdana ini.  Pendapatan Perseroan dengan pihak yang memiliki 
hubungan	istimewa	untuk	tahun-tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2007,	2008,	dan	2009,	
dan	untuk	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010	adalah	masing-masing	sebesar	
51,7%,	25,6%,	9,6%	dan	13,4%	dari	jumlah	penjualan.	Walaupun	transaksi	yang	berkaitan	dengan	pihak	
yang memiliki hubungan istimewa tersebut harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan 
Bapepam-LK dan BEI, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak menjamin bahwa biaya yang dibayarkan 
pada transaksi tersebut mencerminkan harga yang sebenarnya jika transaksi tersebut dilakukan dengan 
pihak ketiga. 

23. Risiko ketergantungan pada sejumlah kecil pelanggan yang membeli sebagian besar hasil 
produksi Perseroan dan Anak Perusahaan

Di tahun 2009, 49,5% dari volume penjualan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan berasal dari 
penjualan kepada tiga pelanggan terbesar dan 87,1% dari volume penjualan Perseroan dan Anak 
Perusahaan berasal dari penjualan kepada sepuluh pelanggan terbesar Perseroan dan Anak Perusahaan, 
sedangkan	untuk	periode	3	(tiga)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Maret	2010,	sekitar	53,1%	dari	
volume penjualan batubara Perseroan berasal dari penjualan kepada tiga pelanggan terbesar dan 88,2% 
dari volume penjualan Perseroan kepada sepuluh pelanggan terbesar Perseroan dan Anak Perusahaan. 
Pada umumnya Perseroan dan Anak Perusahaan terkait memiliki kontrak pasokan batubara jangka 
panjang (dengan jangka waktu satu tahun atau lebih) dengan para pelanggan utamanya. Tidak ada 
kepastian bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan terkait termasuk SB dapat memperpanjang kontrak 
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pasokan yang telah ada ketika jatuh tempo atau membuat kontrak baru, dan apabila kontrak yang telah 
ada tidak dapat diperpanjang atau mereka gagal membuat kontrak baru, maka pelanggan tersebut 
tidak akan melanjutkan pembelian batubara dari Perseroan dan Anak Perusahaan terkait termasuk SB. 
Selain itu, kontrak pasokan batubara memiliki ketentuan yang memungkinkan pelanggan Perseroan dan 
Anak Perusahaan terkait untuk memberhentikan sementara atau mengakhiri kontrak lebih awal apabila 
Perseroan dan Anak Perusahaan terkait termasuk SB tidak dapat memasok batubara dengan volume 
dan kualitas yang telah ditentukan pada waktu yang telah dijanjikan atau pada peristiwa keadaan kahar 
(force majeure). Tidak ada kepastian bahwa kejadian force majeure di masa depan tidak akan terjadi 
dan menyebabkan pemberhentian sementara atau pengakhiran kontrak oleh pelanggan Perseroan dan 
Anak Perusahaan terkait termasuk SB, yang mana akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, 
hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Kontrak pasokan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan terkait termasuk SB juga memiliki persyaratan 
yang mengharuskan mereka untuk memasok batubara dengan karakteristik tertentu, seperti nilai kalori, 
kadar kelembaban, kadar sulfur, dan kadar abu. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut di 
atas dapat menyebabkan sanksi keuangan yang meliputi penyesuaian harga, penolakan pengiriman 
atau berakhirnya kontrak. Jika pelanggan mengakhiri kontrak pasokan batubara atau mengurangi volume 
pembelian	batubara	secara	signifikan,	atau	jika	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	terkait	termasuk	SB	
tidak dapat menjual batubara kepada pelanggan tersebut dengan persyaratan yang menguntungkan 
bagi Perseroan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan.   

24. Risiko ketergantungan pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor batubara 

Perseroan termasuk SB memasarkan dan menjual sebagian besar batubaranya kepada pelanggan di 
luar negeri, yang pada umumnya dilakukan melalui agen-agen pemasaran seperti Mitsui and Co, Sojitz 
Corporation and SK Energy untuk penjualan di Jepang dan Korea Selatan. Sejumlah pelanggan Perseroan 
termasuk SB memiliki kedekatan dengan agen-agen pemasaran tersebut di atas.

Beberapa agen pemasaran Anak Perusahaan antara lain Sojitz Corporation dan SK Energy, juga 
melakukan perdagangan batubara untuk kepentingannya sendiri dan menjual kepada pembeli-pembeli 
batubara yang lain. Mereka juga berperan sebagai agen pembeli internasional untuk pelanggan batubara 
dimana mereka beroperasi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa agen-agen pemasaran tersebut lebih 
mementingkan kepentingan pelanggan mereka lainnya dibandingkan dengan kepentingan Perseroan.

Jika agen-agen pemasaran Perseroan dan anak perusahaannya tersebut mengakhiri atau melanggar 
perjanjian pemasaran mereka, atau lebih mengutamakan kepentingan pelanggan mereka daripada 
kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus mencari agen pemasaran lainnya untuk memasarkan 
dan menjual batubaranya atau melaksanakan aktivitas pemasarannya sendiri. Selain itu, agen-agen 
pemasaran lainnya belum tentu atau tidak memiliki hubungan yang sama dengan pelanggan Perseroan 
dan anak perusahaannya yang memungkinkan pelanggan tersebut mengakhiri pembelian produksi 
batubara dari mereka. Apabila hal ini terjadi, dapat memberi dampak negatif terhadap kondisi keuangan, 
hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.   

25. Risiko tidak tercapainya tingkat produksi batubara Perseroan dan anak perusahaan untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan 

Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan anak perusahaannya dapat memproduksi batubara dalam 
jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya, atau kewajibannya berdasarkan kontrak 
yang ada. Kegagalan dalam memasok batubara dalam jumlah yang cukup dapat disebabkan antara 
lain oleh perselisihan dengan kontraktor, masalah ketenagakerjaan, kegagalan mesin dan peralatan, 
hambatan operasional, cuaca, masalah sosial dan lingkungan, dan variasi kuantitas dan kualitas batubara 
yang ditambang. Kegagalan Perseroan dan Anak Perusahaan terkait termasuk SB dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai kontrak yang ada dapat menyebabkan klaim dari pelanggan, pemberian sanksi 
sesuai kontrak atau timbulnya biaya atas keterlambatan bongkar muat (demurrage cost), hal-hal mana  
dapat mengganggu hubungan mereka dengan pelanggannya. Selain itu, apabila kualitas atas produksi 
batubara Perseroan termasuk SB menurun dimasa datang dibandingkan dengan kualitas sebelumnya, 
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Perseroan dimungkinkan untuk memberikan diskonto yang lebih besar kepada pelanggannya. Apabila 
hal ini terjadi, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha 
Perseroan.   

26. Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan

Permasalahan dengan penduduk di sekitar area operasional Anak Perusahaan terkait termasuk SB 
dapat timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha perusahaan tersebut yang meliputi antara lain masalah 
pembebasan lahan, tumpang tindih lahan, relokasi penduduk dan kecelakaan kerja. Permasalahan ini 
dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Anak 
Perusahaan termasuk SB. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan penduduk setempat dapat 
berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

27. Risiko penunjukan Petrosea, yang memiliki 50.0% kepemilikan saham di SB, sebagai kontraktor 
eksklusif untuk penambangan batubara  

SB telah menandatangani kontrak pemberian jasa pertambangan dengan Petrosea, yang merupakan 
pemegang saham sebanyak 50.0% (lima puluh persen koma nol) di SB, untuk melakukan kegiatan 
jasa penambangan di wilayah operasi SB. Kontrak kerja pertambangan tersebut telah diperpanjang 
sampai tahun 2014 dan berdasarkan kontrak tersebut, Petrosea wajib untuk melakukan semua operasi 
penambangan batubara termasuk pemindahan overburden dan melakukan kegiatan rehabilitasi.

Karena	sifat	eksklusifitas	kontrak	pertambangan	dengan	Petrosea,	maka	apabila	SB	mengakhiri	atau	
melanggar kontrak pertambangan tersebut, SB harus mencari kontraktor lain untuk melakukan kegiatan 
penambangan atau melakukan sendiri kegiatan penambangan yang dapat mengganggu produksi 
batubara SB, sehingga akan berdampak negatif terhadap kemampuan pembayaran dividen SB kepada 
Perseroan dan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan 
prospek usaha Perseroan.

28. Risiko benturan kepentingan antara Perseroan dengan Petrosea

Perseroan dan Petrosea masing-masing mempunyai 50.0% kepemilikan saham di SB. Meskipun sampai 
saat ini, hubungan antara Perseroan dan Petrosea berjalan dengan baik, namun perselisihan yang 
mungkin timbul di kemudian hari atau hubungan yang buruk atau negatif dengan Petrosea akan dapat 
berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.   

29. Risiko kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup 

Operasi pertambangan Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait termasuk SB yang meliputi penggunaan 
air, pembuangan overburden, pembuatan saluran limbah, penimbunan batubara, penimbunan overburden 
dan top soil dan emisi buang dari proses penghancuran batubara dan penyaringan (screening plants), 
dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait termasuk SB 
harus memenuhi peraturan-peraturan perundangan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, 
kesehatan dan lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal antara lain tentang pencemaran 
udara dan air, pembuangan limbah, pembersihan lokasi penambangan, kualitas dan ketersediaan air 
tanah,	perlindungan	flora	dan	fauna,	dan	reklamasi	setelah	kegiatan	penambangan	selesai.	Biaya-biaya	
yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban peraturan di bidang lingkungan hidup akan meningkatkan 
biaya operasi Perseroan dan mempengaruhi daya saing Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB. 
Selain itu, setiap pelanggaran, kewajiban yang timbul atau perubahan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup dapat menimbulkan biaya yang besar dan sanksi bagi Anak Perusahaan terkait termasuk 
SB. Izin untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan akan ditangguhkan jika terbukti adanya 
kesalahan yang serius atau menimbulkan kerusakan permanen pada lingkungan hidup.

Dampak dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup dapat menjadi lebih besar dibandingkan 
dengan yang telah diantisipasi sebelumnya sehingga melanggar peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku. Setiap peningkatan secara material dalam biaya kepatuhan lingkungan dan pemulihan 
sebagai akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, dapat berdampak negatif 
terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.   
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B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INDONESIA

Perseroan berdomisili di wilayah Indonesia sehingga sangat terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi, 
hukum dan sosial di Indonesia, serta berbagai tindakan dan kebijakan tertentu yang dijalankan oleh 
Pemerintah yang dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha, operasional dan kondisi keuangan 
Perseroan.   

1. Risiko ketidakpastian interpretasi dan implementasi Peraturan-Peraturan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah di Indonesia 

 
Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan Pemerintah Daerah kewenangan dan tanggung jawab 
yang lebih besar dalam pemanfaatan aset nasional dan hubungan yang seimbang antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal keuangan daerah. Pemerintah Daerah telah diperkenankan 
untuk menerapkan pajak dan biaya lainnya dan memperoleh bagi hasil dari operator pertambangan atas 
perjanjian pembagian hasil produksi, walaupun persyaratan dan kondisi dalam perjanjian pembagian 
hasil produksi tidak membenarkan adanya pajak lokal dan beban lainnya. 

Peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku telah mengubah peraturan lingkungan 
hidup untuk perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan 
tertentu, aturan perpajakan dan kewenangan lain dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan 
hal ini dapat membuat ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan seperti keabsahan, ruang lingkup, 
interpretasi dan penerapan dari Undang-Undang yang mengatur pertambangan, kurangnya peraturan 
pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kurangnya infrastruktur Pemerintah dalam sektor mineral dan 
kurangnya pengalaman di tingkat pemerintah daerah. Ketidakpastian ini telah meningkatkan risiko dan 
biaya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Indonesia. Perseroan tidak dapat memastikan 
dampak dari perundang-undangan otonomi daerah mengenai wewenang Menteri Pertambangan dan 
Energi serta Pemerintah Daerah dalam pemberian PKP2B, IUP dan izin-izin lainnya serta pengawasan 
atas aktivitas pertambangan dimana dapat terjadi penerapan regulasi dan keputusan yang berbeda 
sehingga	dapat	menimbulkan	konflik	dengan	hak-hak	Perseroan	berdasarkan	PKP2B,	IUP	atau	izin-izin	
lainnya. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi adanya benturan kepentingan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah mengenai wilayah yurisdiksi operasi, klaim atas penyertaan dalam kegiatan 
penambangan dan penerapan pajak daerah baru atau kenaikan pajak. Hal-hal tersebut dapat berdampak 
negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.   

2. Risiko ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia 

Sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia akan tetap menghadapi berbagai permasalahan sosial dan 
politik, yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan keresahan sosial politik. Di samping itu, 
Indonesia juga memiliki beragam partai politik sehingga sulit bagi sebuah partai politik untuk memperoleh 
kemenangan secara mutlak dalam pemilihan umum.

Beragam peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada umumnya adalah masalah pengurangan subsidi 
BBM, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti korupsi, desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. 
Sebagai reaksi atas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, terjadi berbagai kegiatan unjuk rasa yang 
mengakibatkan iklim politik di Indonesia memanas. Selain itu, gerakan separatis dan bentrokan antara 
kelompok-kelompok agama dan etnis dapat juga menyebabkan gejolak sosial dan kerusuhan atau 
bentrokan di beberapa bagian di Indonesia seperti yang pernah terjadi di propinsi Aceh, Papua dan Maluku.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan wakil 
rakyat secara langsung sejalan dengan berkembangnya aktivitas politik di Indonesia. Walaupun pemilihan 
umum yang diselenggarakan pada April 2009 dan Juli 2009 berakhir dengan baik, akan tetapi maraknya 
kampanye politik dapat menimbulkan gesekan sosial-politik diantara masyarakat Indonesia sehingga 
akan berdampak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa  dan menimbulkan keresahan sosial 
yang dapat berdampak negatif langsung maupun tidak langsung pada kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan.
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3. Risiko bencana alam

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik yang teraktif di dunia. Hal 
ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempengan, sehingga wilayah Indonesia sangat 
rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelombang air pasang. 
Berbagai	bencana	alam	yang	menimbulkan	kerugian	signifikan	dalam	beberapa	tahun	terakhir	antara	
lain adalah tsunami Asia pada tahun 2004 yang menghantam daerah Aceh, gempa bumi di Yogyakarta 
pada tahun 2006 dan di Padang pada tahun 2009.

Selain kejadian alam tersebut di atas, hujan deras dapat juga mengakibatkan bencana banjir dan tanah 
longsor. Pada bulan Januari 2009, hujan lebat menyebabkan sebuah bendungan di luar Jakarta yang 
dibuat pada masa kolonial jebol, dan menyebabkan banjir dan genangan lumpur yang menggenangi 
sebuah lingkungan padat penduduk dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang material.

Meskipun kejadian-kejadian ini tidak berdampak secara material pada pasar modal di Indonesia, akan tetapi, 
Pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bantuan darurat dan usaha-usaha untuk 
merelokasikan para korban bencana alam tersebut. Sebagian besar dari bantuan darurat atas bencana 
alam yang terjadi berasal dari pemerintah asing dan lembaga-lembaga bantuan internasional dan terdapat 
kemungkinan bantuan tersebut tidak diberikan atau tidak diterima para korban secara tepat waktu. Dampak 
politis dan sosial dapat terjadi apabila Pemerintah tidak dapat menyampaikan bantuan tersebut kepada pihak 
yang berhak secara tepat waktu. Lebih lanjut, usaha penyelamatan dan bantuan akan membebani keuangan 
Pemerintah dan dapat berakibat pada kemampuan Pemerintah untuk membayar utang-utang luar negerinya. 
Setiap kegagalan oleh Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dapat menyebabkan Pemerintah menjadi 
wanprestasi berdasarkan berbagai perjanjian pinjaman dan secara langsung maupun tidak langsung dapat 
berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.   

4. Risiko serangan terorisme

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia telah terjadi berbagai insiden pengeboman yang ditujukan 
kepada Pemerintah, pemerintah asing maupun gedung-gedung publik dan komersial yang sering 
dikunjungi oleh warga negara asing, termasuk Gedung Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2002, insiden 
pengeboman yang terjadi di sebuah area wisata di Bali menimbulkan korban yang cukup banyak. Pada 
bulan	Agustus	2003,	sebuah	bom	meledak	di	hotel	JW	Marriott	di	Jakarta	dan	pada	tahun	2005,	terjadi	
lagi pengeboman di Bali, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Pemerintah Indonesia, Australia 
dan Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa pengeboman-pengeboman tersebut memiliki hubungan 
dengan sebuah organisasi teroris internasional. Unjuk rasa juga telah terjadi di Indonesia menyusul 
rencana pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Australia untuk melakukan operasi militer di Irak sebagai 
tanggapan atas insiden-insiden terorisme. Pada bulan Juli 2009, kembali terjadi ledakan di Hotel Ritz 
Carlton dan JW Marriot di Jakarta.

Tidak ada kepastian bahwa tidak akan terjadi lagi serangan teroris di masa yang akan datang. Aktivitas 
teroris tersebut dapat membuat kondisi Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga memberikan dampak 
negatif terhadap keyakinan investor di Indonesia dan kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu, serangan 
teroris di masa mendatang dapat ditujukan kepada aset atau nasabah Perseroan dan Anak Perusahaan. 
Polis asuransi Perseroan pada saat ini tidak menutup klaim atas serangan teroris. Serangan teroris  yang 
menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur dan nasabah Perseroan dan Anak Perusahaan dapat 
mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil 
operasi dan prospek usaha Perseroan.   
 
5. Risiko serangan penyakit menular di Indonesia

Berjangkitnya penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara-negara lainnya, yang diiringi 
oleh diberlakukannya pembatasan-pembatasan dalam melakukan perjalanan antar negara serta program 
karantina, memiliki dampak yang negatif terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia sehingga 
akan turut mempengaruhi pendapatan Perseroan. Sebagai contoh mewabahnya Severe Acute Respiratory 
Syndrome	(“SARS”)	yang	terjadi	pada	tahun	2003	dan	Avian	Influenza	(“Flu	Burung”)	yang	terjadi	pada	
tahun 2004 dan 2005 di Asia. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang benar-benar efektif untuk 
mencegah terjangkitnya wabah Flu Burung tersebut.
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Pada	bulan	April	2009,	terjadi	serangan	penyakit	virus	Influenza	A	(“H1N1”)	yang	berasal	dari	Meksiko	
dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, 
dan	wilayah	Asia	lainnya.	Baru-baru	ini	Indonesia	telah	mengkonfirmasi	adanya	kasus	Virus	H1N1	yang	
menyebabkan kematian. Virus H1N1 dipercayai sangat menular dan tidak mudah untuk diisolasikan.

Mewabahnya Flu Burung, SARS, virus H1N1 atau penyakit menular lainnya dan upaya yang dilakukan 
pemerintah negara yang terinfeksi, termasuk Indonesia, untuk menghentikan penyebaran penyakit tersebut 
dapat berdampak terhadap kegiatan operasi Perseroan ataupun jasa dan operasional dari pemasok 
dan pelanggan, yang tentunya dapat  memberikan dampak material terhadap bisnis Perseroan, kondisi 
keuangan, kinerja operasi dan prospek usaha. Persepsi dapat terjadinya wabah Flu Burung, SARS, 
virus H1N1 atau penyakit infeksi lainnya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di 
Asia, termasuk Indonesia. 

6. Risiko aksi buruh dan  unjuk rasa 

Aktivisme dan unjuk rasa buruh yang terjadi di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional 
Perseroan, kinerja para pemasok atau kontraktor dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan 
perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menurunkan harga-harga saham di bursa saham 
Indonesia ataupun bursa saham lainnya dan juga menekan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing 
lainnya. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek 
usaha Perseroan.   

Selain itu, kegiatan usaha Perseroan bergantung secara langsung dan tidak langsung kepada tenaga 
kerja	dengan	biaya	yang	rendah.	Inflasi	nasional	ataupun	regional	yang	mempengaruhi	nilai	gaji/upah,	
akan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan biaya operasional Perseroan sehingga dapat 
mengurangi marjin laba Perseroan.

7. Risiko perubahan kondisi ekonomi regional atau global 

Saat	ini	perekonomian	Indonesia	secara	signifikan	masih	dipengaruhi	oleh	krisis	ekonomi	Asia	dan	krisis	
ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2008.  Hal ini dapat dilihat dalam penurunan tingkat pertumbuhan 
Produk	Domestik	Bruto	Indonesia	menjadi	5,5%	pada	tahun	2008	dari	6,3%	pada	tahun	2007.	Pasar	
keuangan global telah mengalami, dan dapat terus mengalami ketidakstabilan akibat penurunan tingkat 
likuiditas di Amerika Serikat dan krisis subprime mortgage yang menyebabkan masalah likuiditas.  Krisis 
global juga menyebabkan penurunan ketersediaan dana pinjaman, penurunan investasi asing secara 
langsung, kegagalan institusi keuangan global, penurunan nilai pada pasar saham global, melambatnya 
tingkat pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan terhadap beberapa komoditas.

Walaupun perekonomian global telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak akhir tahun 2009, tidak 
terdapat jaminan bahwa pemulihan kondisi ekonomi akan terus berlanjut atau krisis ekonomi seperti yang 
sebelumnya	terjadi	di	Indonesia	dan	di	negara-negara	Asia	Pasifik	tidak	akan	terjadi	lagi	di	kemudian	hari.	
Penurunan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan di negara berkembang, atau faktor lainnya, 
dapat meningkatkan ketidakstabilan di pasar keuangan Indonesia dan Internasional serta memperlambat 
atau bahkan menghentikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global.

Krisis	 ekonomi	 global	 dan	 Indonesia	 yang	berkelanjutan	dan	 signifikan	dapat	memberikan	dampak	
negatif terhadap permintaan batubara yang tentunya mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, berkurangnya jumlah pinjaman yang tersedia 
dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap pasar keuangan diiringi oleh krisis ekonomi dapat 
memberikan dampak yang buruk terhadap akses Perseroan, kontraktor, pemasok dan pelanggannya 
untuk meningkatkan modal, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kemampuannya 
untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal.
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C. RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko likuiditas perdagangan saham

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di BEI. Namun, saat ini belum terdapat 
pasar untuk saham tersebut. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham tersebut dapat berkembang, 
atau apabila pasar dapat berkembang, apakah saham tersebut dapat menjadi saham yang likuid. Pasar 
modal Indonesia relatif kurang likuid dan lebih tidak stabil, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda 
dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju. Harga-harga dalam pasar modal Indonesia 
juga biasanya lebih tidak stabil dibanding pasar modal di negara-negara maju. Oleh karena itu, Perseroan 
tidak dapat memprediksi apakah pasar saham untuk saham Perseroan dapat berkembang dan bagaimana 
tingkat likuiditas dari pasar saham tersebut.

Dibandingkan dengan pasar yang lebih likuid, penjualan dan penyelesaian perdagangan di BEI dapat 
tertunda, sehingga tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham akan dapat melakukan penjualan 
atas saham tersebut pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan pemegang saham di 
pasar modal yang lebih likuid. 

Walaupun pengajuan permohonan pencatatan saham Perseroan disetujui, saham-saham Perseroan 
belum dapat dicatatkan di dalam BEI untuk maksimal tiga hari setelah berakhirnya masa penjatahan 
untuk penawaran umum. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan 
harga saham di BEI tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang ditawarkan yang telah dibeli 
melalui BEI.
 
2. Risiko fluktuasi harga saham

Harga	saham	setelah	Penawaran	Umum	dapat	berfluktuasi	cukup	besar	dan	dapat	diperdagangkan	pada	
harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

•	 Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para 
pembeli, pemodal dan analis;

•	 Pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sehubungan 
dengan pengoperasian atau akuisisi konsesi pertambangan baru atau wilayah konsesi baru;

•	 Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

•	 Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;

•	 Keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan  dalam perkara litigasi;

•	 Perubahan harga komoditas, khususnya batubara;

•	 Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-
negara berkembang; dan

•	 Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global.

3. Risiko penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang 

Penjualan saham di masa yang akan datang dalam jumlah yang besar di pasar, atau adanya persepsi 
bahwa akan terjadi penjualan saham dalam jumlah yang besar tersebut dapat berdampak negatif terhadap 
harga saham saat ini atau terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran 
umum terbatas atau right issue untuk penambahan modal atau efek bersifat ekuitas lainnya. Setelah 
Masa Penawaran, sekitar 71,84% dari total saham beredar diharapkan akan dipegang oleh pemegang 
saham saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan dan KBP masing-masing telah 
sepakat untuk membatasi kemampuan mereka untuk mengalihkan atau menjual saham Perseroan untuk 
suatu periode terbatas yang telah ditentukan setelah Tanggal Pencatatan di BEI.
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4. Risiko kemungkinan tidak adanya pembayaran dividen 

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen sehubungan dengan saham-saham yang ditawarkan 
akan bergantung kepada kebutuhan dan ketersediaan kas serta kinerja keuangan Perseroan pada 
umumnya di masa yang akan datang, yang tentunya bergantung pula pada keberhasilan implementasi 
strategi pertumbuhan Perseroan, persaingan usaha, peraturan dan perundangan, kondisi perekonomian 
secara umum, harga permintaan dan penawaran dari produk-produk Perseroan dan Anak Perusahaan 
termasuk	SB,	dan	faktor	spesifik	lainnya	yang	terkait	dengan	industri	batubara	atau	proyek	lain	yang	
dikerjakan oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai batasan yang diatur 
di dalam perjanjian hutang mereka dalam hal pembayaran dividen atau jumlah dividen yang dapat mereka 
bayar kepada pemegang saham. Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB juga dapat membuat 
perjanjian pembiayaan baru dikemudian hari yang mungkin dapat memberikan batasan tambahan 
terhadap kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membayar dividen, dan dapat menimbulkan 
pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi kas yang tersedia untuk pembagian dividen. 

Walaupun Perseroan merupakan perusahaan induk, namun kemampuan untuk membagikan dividen 
tetap bergantung kepada kemampuan anak perusahaannya dalam membagikan dividennya. Penentuan 
jumlah dividen, jika ada, yang akan dibayar kepada Perseroan dari anak perusahaannya tergantung 
kepada kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek usahanya di masa yang akan datang. 

5. Risiko perubahan penggunaan hasil Penawaran Umum ini untuk tujuan yang berbeda 
dengan yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan kemungkinan Perseroan tidak dapat 
menggunakan hasil Penawaran Umum secara efektif 

Perseroan saat ini merencanakan untuk menggunakan hasil dari Penawaran Umum ini sesuai dengan 
tata cara yang dijelaskan dalam bab mengenai penggunaan dana. Perseroan belum menentukan jumlah 
atau waktu yang tepat untuk melakukan sejumlah belanja tertentu dan untuk kepentingan Perseroan, 
manajemen mungkin perlu membuat pertimbangan tersendiri dalam memanfaatkan hasil bersih dari 
Penawaran Umum ini. Perseroan dapat menggunakan hasil dari Penawaran Umum ini dalam cara 
yang berbeda dengan yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini, yang mungkin tidak sesuai dengan 
keinginan pemegang saham. Perseroan dapat menggunakan hasil Penawaran Umum ini dalam cara 
yang mungkin tidak menghasilkan peningkatan atas operasional Perseroan atau nilai Saham Perseroan. 
Kegagalan dalam menggunakan hasil Penawaran Umum ini secara efektif dapat menimbulkan kerugian 
keuangan yang dapat menyebabkan penurunan harga Saham Perseroan dan penundaan pengembangan 
berbagai kegiatan usaha Perseroan.   

6. Risiko nilai aset bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini lebih rendah 
dibandingkan dengan Harga Penawaran

Harga Penawaran per saham lebih tinggi dari nilai asset bersih per saham untuk jumlah saham yang 
beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan saat ini. Oleh karena itu, pembeli saham 
yang ditawarkan akan segera mengalami dilusi yang substansial dan pemegang saham Perseroan saat 
ini akan mengalami peningkatan yang material dari nilai aset bersih per saham dari setiap saham yang 
mereka miliki.

7. Risiko efek bersifat ekuitas 

Saham yang ditawarkan merupakan efek bersifat ekuitas Perseroan dan dalam hal pemenuhan haknya 
atas aset dan pendapatan Perseroan yang tersedia, termasuk dalam peristiwa likuidasi memiliki peringkat 
paling rendah dibandingkan dengan pemenuhan haknya dari seluruh kewajiban dan tagihan non ekuitas 
Perseroan lainnya. Selain itu, hak Perseroan atas aset Anak Perusahaan dalam peristiwa likuidasi atau 
reorganisasi masing-masing Anak Perusahaannya baru dipenuhi setelah terpenuhinya kewajiban kepada 
seluruh kreditur Anak Perusahaan. 
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8. Risiko pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas

Berdasarkan hukum di Indonesia, kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris, dan direksi 
sehubungan dengan pemegang saham minoritas lebih terbatas dibandingkan dengan di negara lain. Oleh 
karena itu, pemegang saham minoritas tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum 
Indonesia yang berlaku saat ini dalam batasan tertentu yang sama seperti pada negara lain. Prinsip-prinsip 
dalam	UUPT	yang	berkaitan	dengan	keabsahan	prosedur	perusahaan,	tugas-tugas	fidusia	dari	manajemen	
Perseroan, dewan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali, dan hak-hak dari pemegang 
saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT di Indonesia, peraturan Bapepam-LK dan anggaran dasar 
Perseroan. Apabila Perseroan didirikan berdasarkan jurisdiksi di luar Indonesia, maka prinsip-prinsip 
hukum yang berlaku akan berbeda. Khususnya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tugas-tugas 
fidusia	dari	manajemen	belum	pernah	diuji	dalam	pengadilan	di	Indonesia.	Tuntutan	yang	diajukan	oleh	
pemegang saham Perseroan sehubungan dengan kegiatan dari dewan komisaris dan direksi hampir 
belum pernah diajukan atas nama Perseroan atau belum pernah diajukan dalam pengadilan di Indonesia, 
dan hak-hak pemegang saham minoritas baru diundangkan sejak tahun 1995 dan pada praktiknya belum 
pernah digunakan. Bahkan apabila tuntutan tersebut di atas dapat dilaksanakan berdasarkan hukum 
di Indonesia, tidak adanya yurisprudensi (rujukan) pengadilan dapat membuat proses tuntutan yang 
diajukan dalam pengadilan menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak dari 
pemegang saham minoritas yang diterima berdasarkan hukum Indonesia akan sama atau mencukupi 
dibandingkan dengan yang diterima oleh pemegang saham minoritas berdasarkan hukum di negara lain.

9. Risiko hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam Penawaran Umum terbatas oleh Perseroan 
dapat dibatasi

Sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.D.1, sebuah perusahaan terbuka harus menawarkan hak 
memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) Hari Kerja setelah persetujuan RUPS untuk dapat membeli dan 
membayar sejumlah saham secara proporsional agar mereka dapat menjaga persentase kepemilikan 
saham ketika terjadi penerbitan saham baru.

Dalam hal Perseroan menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk membeli saham atau 
menawarkan untuk mendistribusikan saham kepada pemegang saham, pemegang saham mungkin 
tidak dapat melaksanakan hak tersebut kecuali penawaran tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum 
yang berlaku di wilayah domisili pemegang saham tersebut, misalnya ketentuan tentang pemenuhan 
pendaftaran saham kepada Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat.

Setiap Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran saham lainnya, Perseroan 
akan melakukan evaluasi atas biaya dan potensi kewajiban sehubungan dengan penawaran tersebut, 
dan kemampuannya untuk dapat mematuhi peraturan di luar Indonesia dan faktor-faktor lainnya yang 
dianggap perlu oleh Perseroan. Walaupun demikian, Perseroan dapat saja memilih untuk tidak memenuhi 
peraturan pasar modal di beberapa wilayah hukum tertentu dan apabila Perseroan tidak mendapatkan 
pengecualian terhadap peraturan dan persyaratan pendaftaran dalam jurisdiksi tertentu, maka pemegang 
saham dalam jurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum dan dapat mengalami 
dilusi kepemilikan saham. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin pembeli saham yang 
ditawarkan dapat menjaga persentase kepemilikan saham secara proporsional setiap saat. Oleh karena 
penawaran umum terbatas di Indonesia memperbolehkan pembeli untuk membeli saham dengan diskon 
yang cukup besar terhadap harga saham saat ini, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam penawaran 
umum terbatas dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material bagi pemegang saham. 

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan 
telah diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja 
keuangan Perseroan.
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VII.  KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN 

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha 
Perseroan dan Anak Perusahan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 
Agustus 2010 atas laporan keuangan yang diterbitkan kembali untuk periode tiga bulan yang berakhir 
pada	tanggal	31	Maret	2010	yang	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Osman	Bing	Satrio	&	Rekan	
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu 
diungkapkan dalam Prospektus ini.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK 
PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik 
Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Asia Antrasit, berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 12 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Kandidat 
Notaris, Pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, Akta pendirian tersebut telah 
memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.C2-2026.
HT.01.01.TH’96, tanggal 12 Februari 1996, dan telah didaftarkan di dalam buku daftar pada Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 474/1996 pada tanggal 27 Maret 1996. Akta tersebut telah 
diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 10 September 1999, TBN No. 5587/1999 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 3 tanggal 10 April 2002, yang dibuat di hadapan James 
Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-07461 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 April 2002, 
yang telah diterima laporannya berdasarkan surat Menkumham No. C-07462 HT.01.04. TH.2002 
tanggal 30 April 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya 
Jakarta Pusat No.: 4701/RUB.09.05/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 dan diumumkan di BNRI No. 36 
tanggal 4 Mei 2007, TBN No. 4245. Dengan Akta No. 3 tanggal 10 April 2002 ini, para pemegang 
saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran  Dasar Perseroan dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

2. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 94 tanggal 31 Agustus 2005, yang dibuat di 
hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-31017 HT.01.04.TH.2005 tanggal  
22 November 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2006 di bawah No. 6588/RUB.09.05/VIII/2006 dan 
telah diumumkan dalam BNRI  No. 36 tanggal 4 Mei 2007, TBN No. 4363/2007. Dengan Akta 
No. 94 tanggal 31 Agustus 2005 ini, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah 
ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari 
Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tigapuluh milyar Rupiah), dan 
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) 
menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah). 

3. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 22 tanggal 14 Desember 2005, yang dibuat di 
hadapan Lydia Djajadi, S.H., sebagai pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham  
No. C-00043 HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Januari 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2006 
di bawah No. 6588/RUB.09-05/VIII/2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 4 Mei 
2007, TBN No. 4364. Dengan Akta No. 22 tanggal 14 Desember 2005 ini para pemegang saham 
Perseroan menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai 
peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) menjadi 
Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari 
Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah).

4. Perubahan Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 49 tanggal 23 Agustus 2006, 
yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W7-01831 HT.01.04-TH 
2006 tanggal 17 Oktober 2006, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat 15 Agustus 2007 di bawah No. 2155/RUB.09.05/VIII/2007 dan 
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diumumkan dalam BNRI No. 16 tanggal 23 Februari 2010, TBN No. 1828. Dengan Akta No. 49 
tanggal 23 Agustus 2006 ini, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah 
ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari 
Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah) 
dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) 
menjadi Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar Rupiah).

5. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 30 tanggal 13 November 2007, yang 
dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07093.AH.01.02 
Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008, telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar  
No. AHU.AH.01.10-4539 tanggal 26 Februari 2008 dan pemberitahuan perubahan susunan 
pengurus  No. AHU-AH.01.10-6318 tanggal 17 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0010569.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008, Daftar Perseroan  
No. AHU-0013910.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008, Daftar Perseroan  
No. AHU-0019626.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 dan diumumkan dalam BNRI  No. 17 
tanggal 25 Februari 2010, TBN No. 1974. Akta No. 30 tanggal 13 November 2007 ini mengubah nama 
Perseroan menjadi ”PT HARUM ENERGY”, mengubah nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (satu 
juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) untuk setiap saham dan sekaligus mengubah 
seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang termaktub dalam UUPT.

6. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 126 tanggal 27 Agustus 2008, yang dibuat 
di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-71341.AH.01.02 Tahun 2008 
tanggal 8 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093635.AH.01.09 Tahun 
2008 tanggal 8 Oktober 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 17 tanggal 25 Februari 2010, TBN 
1975. Akta No. 126 tanggal 27 Agustus 2008 ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran 
Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp60.000.000.000 (enam 
puluh milyar Rupiah) menjadi Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh milyar Rupiah).

7. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 12 tanggal 13 Juli 2009, yang dibuat di 
hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasarnya dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01-10-12736 tanggal  
10 Agustus 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051056.AH.01.09.Tahun 2009 
tanggal 10 Agustus 2009. Akta No. 12 tanggal 13 Juli 2009 ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 
(1) dan (2) dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp100 
(seratus Rupiah) menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah).

8. Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan No. 79 tanggal 23 November 2009, yang dibuat di 
hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.10-21190 tanggal 25 November 2009 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078608.AH.01.09 tahun 2009 tanggal 25 
November 2009. Akta No. 79 tanggal 23 November 2009 ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
dan (2) mengenai perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp20 (duapuluh Rupiah) menjadi 
Rp100 (seratus Rupiah) untuk setiap saham.

9. Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan No. 95 tanggal 26 November 2009, yang dibuat 
di hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-57979.AH.01.02 Tahun 2009 
tanggal 26 November 2009 yang di daftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079149.AH.01 Tahun 
2009 tanggal 26 November 2009. Akta No. 95 tanggal 26 November 2009  ini mengubah ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan 
dari Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh milyar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu 
triliun Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp45.000.000.000 
(empat puluh lima milyar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000 (duaratus lima puluh milyar Rupiah).
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10. Kemudian Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Risalah RUPSLB Perseroan 
No. 11, tanggal 3 Maret 2010, dibuat oleh  Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai 
perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan di bidang Pasar 
Modal yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan No. IX.J.1. tentang 
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 
Dan Perseroan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 
14 Mei 2008 yang permohonan persetujuan Menkumham disampaikan oleh Notaris tersebut  dan 
disetujui  oleh Menkumham tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan 
Menkumham No. AHU-12357.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 yang  didaftarkan pada 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU.0018220.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 dan telah 
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH,01.10-07183 tanggal 25 Maret 
2010 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022536.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 
25 Maret 2010. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus Awal ini, Akta tersebut masih 
dalam proses pengurusan pencetakan BNRI yang dilaksanakan oleh Menkumham sesuai dengan 
ketentuan UUPT. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi “PT Harum Energy 
Tbk”, merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan UUPM dan peraturan 
pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka dan persetujuan Perseroan melakukan 
penawaran umum kepada masyarakat.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah :

a. Berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya, menjalankan perdangangan impor dan ekspor, antar 
pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, leveransir, agen, supplier dan 
distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

b. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perindustrian, 
pembangunan (pemborongan), pertambangan, antara lain pertambangan batubara, pengangkutan, 
pertanian, kehutanan, perkayuan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan laut, pergudangan 
(bukan veem) dan percetakan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

c. Selanjutnya mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang jasa 
pada umumnya (kecuali jasa dibidang hukum dan perpajakan).

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 3 Maret 2010 yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
No. AHU-12357.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010, maksud dan tujuan Perseroan saat ini 
adalah berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan dan jasa.

Untuk dapat mencapai maksud tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha di bidang pertambangan, energi dan mineral terutama batubara antara lain 
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengangkutan, pengolahan dan 
penjualan batubara;

b. menjalankan usaha di bidang industri energi, dari sektor hulu sampai sektor hilir;
c. menjalankan usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/

daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, leveransir, agen, grosir, supplier dan distributor 
dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;

d. menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa 
bidang konstruksi pertambangan, sarana penunjang perusahaan pertambangan, jasa penunjang 
kegiatan penambangan, jasa penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat, jasa, perawatan, 
pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, konsultasi di bidang pertambangan, jasa penyewaan,       
peralatan konstruksi, energi dan mineral serta jasa, konsultasi di bidang bisnis dan manajemen, jasa 
manajemen investasi (termasuk kepada anak perusahaan); dan

e. menjalankan investasi pada anak perusahaan dan pihak ketiga.

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah investasi pada anak perusahaan yang 
bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan kegiatan usaha utama Perseroan pada saat ini 
adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan dan jasa melalui 
anak perusahaan. 
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2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan 
Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 1995 (Pendirian)

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 79 tanggal 12 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Eliwaty 
Tjitra, S.H., Kandidat Notaris, Pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam 
Surat Keputusan No.C2-2026.HT.01.01.TH’96, tanggal 12 Februari 1996, dan telah didaftarkan di dalam 
buku daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 474/1996 pada tanggal 
27 Maret 1996. Akta tersebut telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 10 September 1999, TBN 
No. 5587/1999, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian 
adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham
Jumlah 

LembarSaham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Kiki Barki 350 350.000.000  70,00
Lawrence Barki 150 150.000.000 30,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 500.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel 500 500.000.000

Penyetoran modal pada saat pendirian dilakukan oleh Kiki Barki sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) 
lembar saham atau sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Lawrence Barki 
sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta 
Rupiah) yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Tahun 2005

A. Berdasarkan Akta No. 94 tanggal 31 Agustus 2005, Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui 
peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga 
puluh milyar Rupiah), serta modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp500.000.000 (lima ratus juta 
Rupiah) menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah). Dengan dilakukannya peningkatan 
modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut struktur permodalan dan pemegang 
saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
 Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham
 Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 30.000 30.000.000.000 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   
Pemegang Saham
 Kiki Barki 10.500 10.500.000.000 70,00
 Lawrence Barki 4.500 4.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.000 15.000.000.000 
Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000 

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh Kiki Barki sejumlah 10.500 
(sepuluh ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus 
juta Rupiah) dan Lawrence Barki sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 
Rp4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) yang seluruhnya disetorkan masing-masing 
secara tunai.
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B. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 14 Desember 2005, Para pemegang saham Perseroan telah 
menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) menjadi 
Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah), serta modal ditempatkan/disetor penuh dari 
Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah). 
Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut 
struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
 Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham
 Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 50.000 50.000.000.000 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   
Pemegang Saham
 Kiki Barki 21.000 21.000.000.000  70,00
 Lawrence Barki 9.000 9.000.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.000 30.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 20.000 20.000.000.000 

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh Kiki Barki sejumlah 21.000 (dua 
puluh satu ribu) lembar saham atau sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu  milyar Rupiah) 
dan Lawrence Barki sejumlah 9.000 (sembilan ribu) lembar saham atau sebesar Rp9.000.000.000 
(sembilan milyar Rupiah) yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Tahun 2006

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 23 Agustus 2006, Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui 
peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 
(enam puluh milyar Rupiah), serta modal ditempatkan/disetor penuh dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh 
milyar Rupiah) menjadi Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar Rupiah). Dengan dilakukannya 
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut struktur permodalan dan 
pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 60.000 60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Kiki Barki 31.500 31.500.000.000 70,00
Lawrence Barki 13.500 13.500.000.000 30,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 45.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh Kiki Barki sejumlah 31.500 (tiga 
puluh satu ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp31.500.000.000 (tiga puluh satu milyar lima 
ratus juta Rupiah) dan Lawrence Barki sejumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar saham atau 
sebesar Rp13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah) yang seluruhnya disetorkan masing-
masing secara tunai.

Tahun 2007

A. Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 13 November 2007, Para pemegang saham Perseroan telah 
menyetujui perubahan nilai nominal dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100 
(seratus Rupiah) per saham. Dengan adanya perubahan nominal tersebut, maka modal dasar, modal 
ditempatkan dan disetor penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan pada  tanggal 13 November 2007 adalah sebagai berikut:
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Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 600.000.000 60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Kiki Barki 315.000.000 31.500.000.000 70,00
Lawrence Barki 135.000.000 13.500.000.000 30,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 450.000.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 150.000.000 15.000.000.000

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh Kiki Barki sejumlah 315.000.000 
(tiga ratus lima belas juta) lembar saham atau sebesar Rp31.500.000.000 (tiga puluh satu milyar lima 
ratus juta Rupiah) dan Lawrence Barki sejumlah 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) lembar 
saham atau sebesar Rp13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah) yang seluruhnya 
disetorkan masing-masing secara tunai.

 
B. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 95 tanggal 17 Desember 2007 dibuat dihadapan James 

Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta  yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan 
No. AHU-AH.01.10-12922 tanggal 26 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0040779.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, telah terjadi pengalihan saham dengan 
keterangan sebagai berikut: 

a. sebanyak 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) lembar saham milik Kiki Barki dan 134.550.000 
(seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham milik Lawrence Barki, 
atau seluruhnya sebanyak 449.550.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima 
puluh ribu) lembar saham kepada KBP; dan 

b. sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham milik Lawrence Barki kepada 
BSA. 

Lebih lanjut pengalihan saham sebanyak 449.550.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima 
ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada KBP telah ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham 
No. 96 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris 
di Jakarta sedangkan pengalihan saham  sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lembar 
saham milik Lawrence Barki kepada BSA telah ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 97 
tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta.   

Susunan para pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakan penjualan saham Perseroan adalah 
sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 600.000.000 60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 449.550.000 44.955.000.000 99,90
PT Bara Sejahtera Abadi 450.000 45.000.000 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 450.000.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 150.000.000 15.000.000.000

Tahun 2008

Berdasarkan Akta No. 126 tanggal 27 Agustus 2008, RUPS menyetujui untuk meningkatkan modal 
dasar dari Rp60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah) menjadi Rp180.000.000.000 (seratus delapan 
puluh milyar Rupiah).  Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar tersebut struktur permodalan dan 
pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut: 
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Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham

Jumlah Nilai Nominal
 (Rp) %

Modal Dasar 1.800.000.000 180.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 449.550.000 44.955.000.000 99,90
PT Bara Sejahtera Abadi 450.000 45.000.000 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 450.000.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.350.000.000 135.000.000.000

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh KBP sejumlah 449.550.000 (empat 
ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp44.955.000.000 
(empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan BSA sejumlah 450.000 (empat 
ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) yang 
seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Tahun 2009

A. Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 2009, RUPS menyetujui perubahan nilai nominal saham dari 
Rp100 (seratus Rupiah) menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) untuk setiap saham. Dengan dilakukannya 
perubahan nilai nominal saham tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi 
sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp20 per lembar saham

Jumlah 
Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 9.000.000.000 180.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.247.750.000 44.955.000.000 99,90
PT Bara Sejahtera Abadi 2.250.000 45.000.000 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.250.000.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 6.750.000.000 135.000.000.000

B. Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 23 November 2009, RUPSLB menyetujui perubahan nilai nominal 
saham dari Rp20 (dua puluh Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah) untuk setiap saham. Dengan 
dilakukannya perubahan nilai nominal saham tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah 
menjadi sebagai berikut:

 

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham
Jumlah 

Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 1.800.000.000 180.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 449.550.000 44.955.000.000 99,90
PT Bara Sejahtera Abadi 450.000 45.000.000 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 450.000.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.350.000.000 135.000.000.000

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh KBP sejumlah 449.550.000 
(empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sebesar 
Rp44.955.000.000 (empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan BSA 
sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp45.000.000 (empat 
puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.
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C. Berdasarkan Akta No. 95 tanggal 26 November 2009, RUPS menyetujui untuk meningkatkan modal 
dasar dari Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh milyar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 
(satu triliun Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp45.000.000.000 
(empat puluh lima milyar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah). 
Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar dan modal yang ditempatkan serta modal disetor 
tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham
Jumlah 

Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

PT Karunia Bara Perkasa 2.497.500.000 249.750.000.000  99,99
PT Bara Sejahtera Abadi 2,500.000 250.000.000 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000.000 250.000.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel 7.500.000.000 750.000.000.000

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar 
Rupiah) diperoleh dari pembagian dividen interim yang sumber dananya berasal dari saldo laba/
keuntungan Perseroan sampai dengan 30 September 2009.

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh 
RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS 
Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS 
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta No. 11/2010, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama  : Lawrence Barki
Komisaris    : Drs. Yun Mulyana
Komisaris    : Budi Rahardja
Komisaris    : Basrief Arief, S.H.
Komisaris Independen  : Agus Rajani Panjaitan
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Direksi
Direktur Utama    : Ray Antonio Gunara
Direktur    : Ir. Eddy Sumarsono 
Direktur    : Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur Tidak Terafiliasi  : David John Heap

Berdasarkan Surat Perseroan No. 046/HE/V/2010 Tanggal 25 Mei 2010 Perihal Surat  Penunjukan 
Sekretaris Perseroan, Direksi menunjuk Alexandra Mira Sukmawati sebagai Sekretaris Perseroan 
(Corporate Secretary). 

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perseroan Publik 
berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 19 Februari 2010. 

Komite Audit 

Perseroan belum membentuk Komite Audit, namun sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan 
Membentuk Komite Audit Perseroan tanggal 19 Februari 2010 kepada Bapepam-LK, Perseroan 
menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.5 
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI atau Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan, mana yang lebih cepat.  

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan:

Dewan Komisaris

Lawrence Barki, Komisaris Utama  

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1971 (39 tahun). Menjabat 
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010.

Menyelesaikan pendidikan di Boston University School of Management pada 
tahun 1993.
 
Menjabat sebagai Direksi Perseroan (1995-2010), Manager/General Manager di 
Tanito Group, Direksi LLJ (2004-2009), Direksi TBH (2004-April 2010), Direksi 
PT Tanito Harum (2005 – sekarang), Presiden Komisaris SB (2007-sekarang), 
Direksi MSJ (2008-Juni 2010) dan Komisaris PT Drei Indonesia (2008-sekarang).

Drs. Yun Mulyana, Komisaris  

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang pada tahun 1947 (63 tahun). Menjabat 
sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010.

Telah menjabat berbagai jabatan antara lain Kapolres Cianjur (1986-1987), 
Kapolresta Bogor (1987-1988), Kapolwiltabes Ujung Pandang/Makassar  
(1991-1993), Kapolwil Kalteng (1993-1994), Irpolda Kaltim (1994-1995), Kapolda 
Sulteng (1995-1997), Staf Ahli Pangab/Bidang Polkam (1997-1998), Asisten Kapolri 
(1998-1999), Kapolda Jawa Barat (1999-2000), Irjen Polri (2000-2001), Sekjen/
Wakapolri (2001-2002), Komisaris MSJ (2002-sekarang).
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Budi Rahardja, Komisaris  

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1953 (57 tahun). Menjabat 
sebagai Komisaris Perseroan pertama kali pada tahun Desember 2005 dan 
diangkat kembali menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2010.

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti pada tahun 1977.
 
Menjabat berbagai posisi di Parts Division di PT United Tractors dengan posisi 
terakhir sebagai Parts Sales Manager (1979-1990), Product Manager pada Marketing 
Division PT United Tractors (1990-2000), General Manager Mining Division PT United 
Tractors (2000-2004), Direktur TBH (2004-sekarang), Direktur MSJ (2005-sekarang), 
Direktur LLJ (2009-sekarang). 

Basrief Arief, S.H., Komisaris 

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Enim pada tahun 1947 (63 tahun). 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010.

Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Hakim dan Jaksa pada tahun 1967, 
Memperoleh gelar Sarjana (S1) jurusan hukum perdata di Fakultas Hukum 
Universitas Andalas pada tahun 1975, SEPADIYA (1991), SESPANAS (1995), 
LEMHANAS (KRA XXXII) (1999) dan memperoleh gelar Pasca Sarjana (S2) 
jurusan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003.
 
Telah menjabat berbagai jabatan antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Sumatera 
Utara (1993-1994), Kepala Bagian Humas Kejaksaan Agung RI (1994-1995), Kepala 
Kejaksaan Negeri Cibinong (1995-1996), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat  
(1996-1997), Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (1997-1998), Staf Ahli 
Kejaksaan Agung RI (1998-2000), Kepala Biro Umum (2000), Kepala Kejaksaan Tinggi 
DKI Jakarta (2000-2001), Jaksa Agung Muda Intelijen (2001-2005), Wakil Jaksa Agung 
RI (2005-2007), Ketua Tim terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak 
Pidana Korupsi (2004-2007), Senior Managing Partner   pada kantor konsultan hukum 
dan investasi SH&R (2007-sekarang), Komisaris MSJ (2008-sekarang), Komisaris PT Drei 
Indonesia (2009-sekarang) dan Ketua Institute for Legal and Constitutional Government 
(2009-sekarang).

Agus Rajani Panjaitan, Komisaris Independen  

Warga Negara Indonesia, lahir di Hong Kong pada tahun 1959 (51 tahun). Menjabat 
sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia  
pada tahun 1985.
 
Memulai karirnya di IBM Jakarta (1983-1984), Kantor Akuntan Publik  
Drs Santoso Harsokusumo – Arthur Young International (sekarang Ernst & 
Young) (1984-1990), PT Summa International (1990-1991), AIA Capital Jakarta 
(1991-1993), PT Bahana Securities (1993-2001), PT Bahana Pembinaan Usaha 
Indonesia (1999-2001) dan PT Anugra Capital (2003-sekarang).
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Direksi 

Ray Antonio Gunara, Direktur Utama 
(merangkap Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha) 

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 1966 (44 tahun). Menjabat 
sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010.

Memperoleh gelar Bachelor of Electrical Engineering dari Villanova University pada 
tahun 1988, gelar Master of Science dari Lehigh University pada tahun 1989 dan 
gelar Master of Business Administration dari University of Pittsburgh pada tahun 
1992,  ketiganya di Pennsylvania, Amerika Serikat. 
 
Memulai karirnya sebagai Product Manager, Citibank  Jakarta (1992-1994), Direktur 
PT Bahana Securities (1994-2001), Presiden Direktur PT Deutsche Securities 
Indonesia (2001-2004), Direktur PT Credit Suisse Securities Indonesia (2004-
2007), Direktur Perseroan (2007-Maret 2010), Komisaris SB (2009-sekarang), 
Komisaris PT Drei Indonesia (2008-sekarang), dan Direktur Utama Perseroan 
(Maret 2010-sekarang).

Ir. Eddy Sumarsono, Direktur Komersial
  
Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tahun 1951 (59 tahun). Menjabat 
sebagai Direktur Perseroan pertama kali pada tahun 2005 dan diangkat kembali 
menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2010.

Memperoleh gelar Insinyur Teknik Pertambangan jurusan Mining Engineering dari 
Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977 dan gelar Magister Manajemen dari 
PPM Business School Management pada tahun 1996.
 
Memulai karirnya sebagai Superintendent Mine Operation PT International Nickel 
Indonesia (INCO) (1977-1988), Manager Project and Engineering Divisi Rental 
PT United Tractors (1988-1990), General Manager PT Berau Coal (1990-1996), 
General Manager PT Tanito Harum (1996-2001), Direktur MSJ (2005-Juni 2010), 
Direktur TBH (2004-April 2010), Direktur Utama MSJ (Juni 2010-sekarang), Direktur 
SB (2007-sekarang), dan Direktur Utama TBH (April 2010-sekarang).

Kenneth Scott Andrew Thompson, Direktur Operasional 

Warga Negara Inggris, lahir di Irvine pada tahun 1967 (43 tahun). Menjabat sebagai 
Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Memperoleh gelar BENG (Hons) jurusan Mining Engineering  dari Camborne 
School of Mines, Inggris pada tahun 1992 dan Master in Business Administration 
dari University of Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 2000.

Telah bekerja di berbagai perusahaan pertambangan, termasuk perusahaan 
pertambangan di Anglo American yang berada di negara Afrika Selatan (1992-
1996), PT Adaro Indonesia (1996-1999) dan Marston & Marston di Australia dan 
Amerika Serikat (2000-2003). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2003. 
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David John Heap, Direktur Pemasaran (Tidak Terafiliasi)  

Warga Negara Australia, lahir di Manchester pada tahun 1957 (53 tahun). Menjabat 
sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2010.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Bristol University pada tahun 1976.
 
Memulai karirnya sebagai Marketing Manager  PT Shell Coal Australia (1994-2000), 
Marketing Manager PT Anglo Coal Australia (2000-2002), dan Marketing Advisor  
PT Tanito Harum (2002-sekarang).

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan 
dan Anak Perusahaan dalam menjalankan usahanya dan dalam mencapai visinya menjadi salah satu 
perusahaan utama tambang berbasis batubara terintegrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan dan 
Anak Perusahaan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian 
untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan 
kemampuan karyawan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara 
teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan, maka diperlukan 
penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional 
Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010, 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 menurut status kerja, 
jenjang pendidikan, jabatan, kelompok usia dan lokasi kerja:

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009

Keterangan
Per 31 Maret 2010 Per 31 Desember 2009

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

Karyawan Tetap 12 563 572 83,5 6 124 124 21,0
Karyawan Kontrak - 113 113 16,5 - 467 467 79,0
Jumlah 12 676 685 100,0 6 591 591 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap

31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007

Keterangan

Per 31 Desember 2008 Per 31 Desember 2007

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

Karyawan Tetap 3 64 64 11,3 3 52 52 10,5
Karyawan Kontrak - 500 500 88,7 - 443 443 89,5
Jumlah 3 564 564 100,0 3 495 495 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap
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Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009

Keterangan

Per 31 Maret 2010 Per 31 Desember 2009

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

Direksi 4 8 8 1,2 3 15 15 2,5
General Manager 2 3 5 0,7 1 5 5 0,8
Manager 1 17 18 2,6 1 15 15 2,5
Asst Manager - 1 1 0,1 - 2 2 0,3
Superintendent - 12 12 1,8 - 17 17 2,9
Supervisor - 1 1 0,1 - 45 45 7,6
Staff 5 159 164 23,9 1 103 103 17,4
Non Staff - 363 363 53,0 - 196 196 33,2
Crew Kapal / Kontrak - 113 113 16,5 - 193 193 32,7
Jumlah 12 677 685 100,0 6 591 591 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap

31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007

Keterangan

Per 31 Desember 2008 Per 31 Desember 2007

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

Direksi 3 15 15 2,7 3 9 9 1,8
General Manager - 4 4 0,7 - 3 3 0,6
Manager - 19 19 3,4 - 15 15 3,0
Asst Manager - 3 3 0,5 - 2 2 0,4
Superintendent - 14 14 2,5 - 11 11 2,2
Supervisor - 31 31 5,5 - 24 24 4,8
Staff - 83 83 14,7 - 63 63 12,7
Non Staff - 284 284 50,4 - 261 261 52,7
Crew Kapal / Kontrak - 111 111 19,7 - 107 107 21,6
Jumlah 3 564 564 100,0 3 495 495 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009

Keterangan

Per 31 Maret 2010 Per 31 Desember 2009

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

Pasca sarjana 5 5 8 1,2 4 11 11 1,9
Sarjana 3 140 142 20,7 1 136 136 23,0
Diploma 2 37 39 5,7 1 48 48 8,1
Non Akademi 2 494 496 72,4 - 396 396 67,0
Jumlah 12 676 685 100,0 6 591 591 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap

31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007

Keterangan

Per 31 Desember 2008 Per 31 Desember 2007

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

Pasca sarjana 2 9 9 1,6 2 3 3 0,6
Sarjana 1 121 121 21,5 1 106 106 21,4
Diploma - 28 28 5,0 - 20 20 4,0
Non Akademi - 406 406 72,0 - 366 366 73,9
Jumlah 3 564 564 100,0 3 495 495 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap
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Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009

Keterangan

Per 31 Maret 2010 Per 31 Desember 2009

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

< 25 1 92 94 13,7 - 97 97 16,4
25 – 30 2 202 203 29,6 - 177 177 29,9
31 – 40 2 259 261 38,1 3 190 190 32,1
41 – 50 4 97 100 14,6 2 93 93 15,7
> 50 3 26 27 3,9 1 34 34 5,8
Jumlah 12 676 685 100,0 6 591 591 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap

31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007

Keterangan

Per 31 Desember 2008 Per 31 Desember 2007

Perseroan Anak 
Perusahaan Jumlah* % Perseroan Anak 

Perusahaan Jumlah* %

< 25 - 106 106 18,8 - 56 56 11,3
25 – 30 - 166 166 29,4 - 155 155 31,3
31 – 40 1 184 184 32,6 1 195 195 39,4
41 – 50 1 80 80 14,2 1 64 64 12,9
> 50 1 28 28 5,0 1 25 25 5,1
Jumlah 3 564 564 100,0 3 495 495 100,0
* Telah disesuaikan dengan memperhitungkan jabatan rangkap

Keterangan Tentang Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Anak Perusahaan

No. Nama Warga 
Negara Jabatan No. Kitas Masa Berlaku No. IMTA Masa Berlaku

1. Kenneth 
Scott Andrew 
Thompson

Inggris General Manager 
Development 
Department 

2C21JD0568-3 
tanggal 23 Februari 
2010

s/d 24 Maret 
2011

KEP.17205/MEN/B/
IMTA/2010

s/d 2 Juli 2011

2. David John 
Heap

Australia Marketing Advisor 2C21JD0346-J 
tanggal 1 Februari 
2010

s/d 8 Februari 
2011

KEP.17206/MEN/B/
IMTA/2010

s/d 2 Juli 2011

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar       
Rp3,7 milyar, Rp6,8 milyar, Rp11,8 milyar dan Rp2,1 milyar, masing-masing untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Maret 2010. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan 
oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan 
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Tenaga Ahli / Karyawan Kunci

Berikut memuat nama, jabatan dan keahlian khsusus dari masing-masing tenaga ahli / karyawan kunci 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB.

No. Nama Jabatan Keahlian Khusus
1. Kenneth Scott Andrew Thompson Direktur Teknik Pertambangan
2. Ir. Eddy Sumarsono Direktur Teknik Pertambangan
3. David John Heap Direktur Pemasaran

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan dan Anak Perusahaan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah 
yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun 
berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan 
tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan Upah Minimum 
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Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket remunerasi yang diterapkan di Perseroan dan 
Anak Perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar remunerasi yaitu komparatif secara 
internal & kompetitif secara eksternal untuk industri pertambangan.  

Kesejahteraan sosial pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan senantiasa mendapatkan perhatian 
khusus dari Manajemen. Semakin baik kesejahteraan sosial pegawai maka semakin nyaman pula pegawai 
dalam bekerja dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif pada Perseroan. Sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan memberlakukan beberapa pengaturan seperti:

a. Pelaksanaan performance appraisal untuk peninjauan kenaikan jenjang kepegawaian pada setiap 
awal tahun sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan;

b. Kenaikan gaji diperhitungkan dari prestasi kerja karyawan;
c. Pemberian Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya;
d. Pemberian insentif/bonus yang disesuaikan berdasarkan kinerja Perseroan; 
e. Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit; 
f. Penggantian biaya pengobatan dan dokter;
g. Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia; 
h. Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah;
i. Pemberian penghargaan kepada karyawan yang memiliki masa kerja 10 tahun, 15 tahun & 25 tahun;
j. Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat force majeure; 
k. Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
l. Pemberian tunjangan pensiun bagi pegawai yang sudah mencapai batas umur pensiun noal sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan program pensiun dini;
m. Koordinasi kegiatan bagi pembinaan keagamaan dan penyediaan fasilitas ibadah; 
n. Penyediaan sarana dan fasilitas olah raga dan kesenian bagi pegawai dan keluarga;
o. Fasilitas pelatihan dan pengembangan; 
p. Fasilitas pinjaman perumahan atau kendaraan bermotor bagi karyawan tertentu dengan beberapa 

kriteria tertentu; 
q. Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi dengan beberapa kriteria tertentu;
r. Fasilitas rumah dan mobil dinas serta pulsa telepon genggam bagi karyawan tertentu dengan beberapa 

kriteria tertentu; dan 
s. Fasilitas pelatihan dan pengembangan. 

Program Pelatihan
 
Perseroan dan Anak Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan untuk 
mengembangkan kemampuan dan potensi mereka melalui program pelatihan. Yang meliputi antara 
lain bidang pertambangan, lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kualitas, komputer dan 
manajemen, yang dilaksanakan secara teratur seperti misalnya, juru ledak penambangan, coal preparation 
plant and stockpile management, pengawas operasional pertama/madya/utama, quality control.

Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. In House Training adalah program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perseroan 
yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan 
program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan Informasi teknologi dan 
lain-lain.

2. Program pelatihan secara insidentil (public course) adalah program pelatihan yang dilakukan sewaktu-
waktu sesuai dengan jenis pelatihan yang diperlukan. 

Pelatihan secara in-house dilakukan oleh tenaga pelatih dari kalangan Perseroan dan juga dari pihak 
luar. Selain itu, Perseroan juga mengirimkan pegawai untuk berbagai pelatihan atau seminar yang 
diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. 
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6. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK 
BADAN HUKUM

PT KARUNIA BARA PERKASA (“KBP”) 

Riwayat Singkat

KBP adalah sebuah perseroan terbatas yang berdiri pada tanggal 27 Februari 2006 berdasarkan hukum 
negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 67 tanggal 27 Februari 
2006, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta (“Akta No. 67/2006”) yang 
telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. W7-09606 HT.01.01-
TH.2007 tanggal 31 Agustus 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Barat No.  1415/BH.09-02/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 dan diumumkan 
dalam BNRI No. 4 tanggal 11 Januari 2008, TBN No. 387. 

Anggaran Dasar KBP telah diubah terakhir kali dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 08 tanggal  
5 Agustus 2010 dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta Pusat, akta mana 
telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-43634.
AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor 
AHU-0066679.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya KBP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 36 tanggal 
20 Januari 2009 dibuat dihadapan Lydia Djajadi, SH, sebagai pengganti dari James Herman Rahardjo, 
SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat  
Nomor AHU-10791.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 3 April 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
Nomor AHU-0013665.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 3 April 2009,  adalah bergerak di bidang 
pertambangan, industri dan perdagangan.

Permodalan

Susunan permodalan KBP berdasarkan Akta No. 08 tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai berikut

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 1.800.000.000 180.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Kiki Barki 225.000.000 22.500.000.000 50,00
Lawrence Barki 112.500.000 11.250.000.000 25,00
Steven Scott Barki 112.500.000 11.250.000.000 25,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 450.000.000 45.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.350.000.000 135.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta No. 08 tanggal 5 Agustus 2010, susunan Direksi  dan Dewan Komisaris KBP adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris : Steven Scott Barki

Direksi:
Direktur Utama :  Lawrence Barki
Direktur : Bambang Setiawan Wydianto 
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PT BARA SEJAHTERA ABADI (“BSA”) 

Riwayat Singkat

BSA adalah sebuah perseroan terbatas yang berdiri pada tanggal 27 Februari 2006 berdasarkan hukum 
negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 27 Februari 
2006 dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 68/2006”) yang telah 
mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. W7-09607 HT.01.01-TH.2007 
tanggal 31 Agustus 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Barat No. 1416/BH.09-02/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007, dan diumumkan dalam BNRI 
No. 5 tanggal 15 Januari 2008, TBN No.  512. 

Anggaran Dasar BSA telah diubah terakhir kali dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 07 tanggal  
5 Agustus 2010 dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta Pusat, Akta tersebut 
sedang dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam 
surat keterangan No. 214/JHR/Not/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh James 
Herman Rahardjo, SH. 

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya BSA berdasarkan Akta No. 28 tanggal 7 Agustus 2008 adalah berusaha 
di bidang pertambangan, industri dan perdagangan.

Permodalan

Susunan permodalan BSA berdasarkan Akta No. 07 tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp100 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 120.000.000 12.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Kiki Barki 15.000.000 1.500.000.000 50,00
Lawrence Barki 7.500.000 750.000.000 25,00
Steven Scott Barki 7.500.000 750.000.000 25,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.000.000 3.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 90.000.000 9.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta No. 07 tanggal 5 Agustus 2010, susunan Direksi  dan Dewan Komisaris BSA adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris : Steven Scott Barki

Direksi:
Direktur Utama :  Lawrence Barki
Direktur : Bambang Setiawan Wydianto 
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7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN 
ASOSIASI (dengan kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung sebesar ≥ 50%)  

PT  MAHAKAM SUMBER JAYA  (“MSJ”) 

Riwayat Singkat

MSJ didirikan di Jakarta dengan nama PT Mahakam Sumber Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 149 
tanggal 22 Juni 1994 (”Akta No. 149/1994”) sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran 
Dasar MSJ No. 6 tanggal 5 Januari 1996, keduanya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, 
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan  
No. C2-3.904 HT.01.01 TH.96 tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 965/1996 pada tanggal 9 Juli 1996, serta telah diumumkan dalam 
BNRI No. 16 tanggal 25 Februari 1997, TBN No. 765. 

Anggaran Dasar MSJ telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara 
RUPSLB MSJ No. 49 Tanggal 28 Mei 2008, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris 
di Jakarta (“Akta No. 49/2008”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. AHU-37347.AH.01.02.Tahun 2008, dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0054058.AH.01.09.
Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 58 tanggal 21 Juli 2009, TBN No. 18877. 

MSJ beralamat di Jalan Alaydrus No. 80, Jakarta Pusat 10130.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan usaha MSJ berdasarkan Akta No. 49 tanggal 28 Mei 2008 adalah berusaha dalam 
bidang pertambangan, industri dan perdagangan.  

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 49/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSJ adalah sebagai 
berikut: 

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham

Jumlah Lembar  
Saham

Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) %

Modal Dasar
Saham Seri A
Saham Seri B

80.000
20.000 

100.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Perseroan (Seri A) 68.000 68.000.000.000 80,00
Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera (Seri B) 17.000 17.000.000.000 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Seri A
Saham Seri B

68.000
17.000

85.000.000.000
100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel
Saham Seri A
Saham Seri B

12.000
3.000

15.000.000.000

Catatan:
Saham seri B yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera memberikan hak untuk menerima pembagian dividen 
terlebih dahulu dibandingkan dengan Perseroan sebagai pemegang saham seri A. Sebagai tambahan, saham seri B juga 
memberikan hak pembayaran dividen secara kumulatif kepada Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera dan dengan demikian 
apabila Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera tidak menerima dividen dalam satu tahun buku, pembayaran dividen tersebut 
dapat dibayarkan kepada Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera di tahun buku mendatang.  
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Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., 
Notaris di Jakarta (“Akta No. 34/2010”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MSJ adalah 
sebagai berikut:

 
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Drs. H. Sayid Sjafran 
Komisaris : Lawrence Barki 
Komisaris : Drs. Yun Mulyana
Komisaris : Bambang Setiawan Wydianto 
Komisaris : Basrief Arief, S.H.

Direksi:
Direktur Utama : Ir. Eddy Sumarsono
Direktur : Budi Rahardja 

Sesuai dengan Anggaran Dasar MSJ, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris MSJ diangkat oleh 
RUPS MSJ untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya ditutup, 
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya 
tersebut berakhir.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MSJ untuk untuk periode 3 (tiga) bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta Laporan Keuangan MSJ untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Doli, 
Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Neraca
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Per 31 Maret Per 31 Desember
2010 2009 2008 2007

Aset Lancar 838.573 1.000.366 422.638 420.978
Aset Tidak Lancar 693.510 595.331 545.222 321.887
Jumlah Aset 1.532.083 1.595.697 967.860 742.865
Kewajiban Lancar 757.575 920.062 714.612 547.931
Kewajiban Tidak Lancar 15.339 15.641 100.873 101.630
Jumlah Kewajiban 772.914 935.703 815.485 649.561
Jumlah Ekuitas 759.169 659.994 152.375 93.304

Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Periode
 tiga bulan 

yang berakhir 
pada tanggal 

31 Maret

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 
31 Desember

2010 2009 2008 2007
Pendapatan 879.644 4.553.088 2.575.170 1.252.016
Laba Kotor 254.073 1.684.262 686.778 265.778
Beban Usaha 112.025 628.281 449.826 177.653
Laba Usaha 142.048 1.055.981 236.952 88.125
Laba Bersih 103.337 716.259 109.332 32.169
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Analisa Keuangan

Kenaikan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 disebabkan oleh 
kenaikan kas dan setara kas dan aset tetap. 

Kenaikan jumlah kewajiban per tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 disebabkan 
oleh adanya kenaikan hutang usaha dan hutang pajak yang lebih besar dari pelunasan hutang bank. 

Kenaikan jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2009 disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih 
pada periode 2009. 

Kenaikan pendapatan pada periode 2007 sampai dengan 2009 disebabkan oleh kenaikan volume 
penjualan dan harga rata-rata penjualan. Laba bersih MSJ periode 2007 sampai 2009 mengalami 
peningkatan seiring dengan kenaikan laba usaha. 

PT  TAMBANG BATUBARA HARUM  (“TBH”) 

Riwayat Singkat

TBH didirikan di Jakarta dengan nama PT Tambang Batubara Kobexindo, berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas No. 124 tanggal 28 Agustus 1996 (“Akta No. 124/1996”) sebagaimana diubah dengan 
Akta Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar PT Tambang Batubara Kobexindo No. 4 tanggal  
1 April 1997 (“Akta No. 4/1997”), keduanya dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
telah mendapatkan persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-4616 HT.01.01.Th.97 
tanggal 4 Juni 1997 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan No. 1614/BH.09.03/X/1997 tanggal 9 Oktober 1997. 

Anggaran Dasar TBH telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara 
RUPSLB No. 31 tanggal 13 November 2007, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., 
Notaris di Jakarta  dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan  
No. AHU-07962.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, telah didaftarkan pada Daftar 
Perseroan No. AHU-0011854.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, telah diberitahukan 
kepada Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-5107 tanggal 3 Maret 2008, didaftarkan 
pada Daftar Perseroan No. AHU-0015694.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008 dan surat  
No. AHU-AH.01.10-6757 tanggal 24 Maret 2008, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020970.
AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008. Sesuai dengan keputusan yang dimuat dalam Akta  
No. 31 tanggal 31 November 2007 tersebut, para pemegang saham TBH telah menyetujui untuk 
mengubah nama dari PT. Tambang Batubara Kobexindo menjadi PT. Tambang Batubara Harum dan 
sekaligus mengubah seluruh anggaran dasar TBH untuk disesuaikan dengan ketentuan yang termaksud 
dalam UUPT.

TBH beralamat di Jalan Alaydrus No. 82, Jakarta Pusat 10130.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TBH berdasarkan Akta No. 31 tanggal 13 November 2007 adalah berusaha dalam 
bidang pertambangan, industri dan perdagangan.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 124/1996 sebagaimana diubah dengan Akta No. 4/1997 dan Akta Berita Acara 
Rapat Umum Pemegang Luar Biasa No. 92 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat di hadapan James 
Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 92/2007”), yang telah diterima pemberitahuannya 
oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-9187 tanggal 18 April 2008, telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028835.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, para pemegang 
saham TBH telah memutuskan untuk menyetujui penjualan 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan) saham dengan keterangan sebagai berikut:
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a.  sebanyak 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) saham milik PT Batumas Makmur Lestari 
kepada Perseroan; dan

b.  sebanyak 59 (lima puluh sembilan) saham milik PT Sinar Indobatu Perdana kepada Perseroan. 

Pengalihan 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) saham milik PT Batumas Makmur Lestari 
kepada Perseroan telah ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 93 tanggal 17 Desember 2007 
dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta sedangkan pengalihan 59 (lima puluh 
sembilan) saham milik PT Sinar Indobatu Perdana kepada Perseroan telah ditindaklanjuti dengan Akta 
Jual Beli Saham No. 94 tanggal 17 Desember 2007 dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, 
Notaris di Jakarta, sehingga susunan pemegang saham TBH menjadi  sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Perseroan 2.999 2.999.000.000 99,97
PT Sinar Indobatu Perdana 1 1.000.000 0,03

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000 3.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 7.000 7.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 75 tanggal 27 April 2010, yang dibuat di hadapan James 
Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham 
berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-13807 tanggal 7 Juni 2010 (“Akta No. 75/2010”), yang telah 
diberitahukan kepada Menkumham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TBH adalah sebagai 
berikut : 

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bambang Setiawan Wydianto 
Komisaris : Humas Soputro 

Direksi:
Direktur Utama : Ir. Eddy Sumarsono 
Direktur : Budi Rahardja

Sesuai dengan Anggaran Dasar TBH, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS 
TBH untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya  ditutup, 
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya 
tersebut berakhir.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TBH untuk untuk periode 3 (tiga) bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian.
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Neraca
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Per 31 Maret Per 31 Desember
2010* 2009* 2008* 2007*

Aset Lancar 1.252 1.720 114 152
Aset Tidak Lancar 24.611 24.163 19.738 14.834
Jumlah Aset 25.863 25.883 19.852 14.987
Kewajiban Lancar 127 130 1.290 154
Kewajiban Tidak Lancar 22.504 22.546 16.161 11.996
Jumlah Kewajiban 22.630 22.676 17.451 12.150
Jumlah Ekuitas 3.232 3.207 2.401 2.836
*Dalam tahap pengembangan

Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Periode
 tiga bulan yang 
berakhir pada 

tanggal 
31 Maret

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 
31 Desember

2010* 2009* 2008* 2007*
Pendapatan - - - -
Laba Kotor - - - -
Beban Usaha 17 610 599 203
Rugi Usaha (17) (610) (599) (203)
Laba (Rugi) Bersih 26 806 (435) (143)
* Dalam tahap pengembangan

Analisa Keuangan

Kenaikan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 disebabkan oleh 
kenaikan biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Kenaikan biaya ini didanai terutama 
oleh pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.  

PT  SANTAN BATUBARA  (“SB”) 

Riwayat Singkat

SB didirikan di Jakarta dengan nama PT Santan Batubara, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas  
No. 18 tanggal 13 Februari 1998, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di 
Jakarta (“Akta No. 18/1998”), yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan  
No. C2-976 HT.01.01 TH.98 tanggal 18 Februari 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 3126/BH.09.03/IX/1998 tanggal 15 September 1998, serta telah 
diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 1998, TBN No. 6958.

Anggaran Dasar SB telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat SB No. 100 tanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan  
Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 100/2008”), yang telah diberi 
persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-65091.AH.01.02.Tahun 2008 
tanggal 17 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086818.AH.01.09.
Tahun 2008 tanggal 17 September 2008. 

SB beralamat di Deutsche Bank Building Lt 10, suite 1002. Jalan Imam Bonjol no 20 Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan SB berdasarkan Akta No. 100 tanggal 25 Agustus 2008 adalah berusaha dalam 
bidang pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur. 
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Permodalan

Berdasarkan Akta No. 18/1998 dan Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 17 Januari 2008, yang dibuat 
di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 43/2008”), telah terjadi 
penjualan seluruh saham SB milik PT Tanito Harum Indonesia sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham 
kepada Perseroan yang berubah nama menjadi PT Harum Energy (dahulu dikenal sebagai PT Asia 
Antrasit), yang telah disetujui oleh pemegang saham SB sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan 
Tanpa Rapat No. 42 tanggal 17 Januari 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta (“Akta No. 42/2008”), yang telah diterima pelaporannya oleh Menkumham berdasarkan 
surat No. AHU-AH.01.10-10210 tanggal 29 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan tanggal 25 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0032203.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham SB adalah sebagai berikut:
 

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp8.794/US$1.00  per lembar saham

Jumlah Lembar 
Saham

Jumlah Nilai Nominal 
(Rp/US$) %

Modal Dasar 200.000 1.758.800.000/200,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Perseroan 100.000 879.400.000/100,000 50,00
Petrosea 100.000 879.400.000/100,000 50,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 200.000 1.758.800.000/200,000 100.00
Jumlah Saham Dalam Portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 16 November 2009 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris 
di Jakarta (“Akta No. 7/2009”), akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum 
Depkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-21695 tanggal 3 Desember 2009. Susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi SB adalah sebagai:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Lawrence Barki 
Komisaris : Wishnu Wardhana
Komisaris : Moh. Arsjad Rasjid 
Komisaris : Ray Antonio Gunara 

Direksi:
Presiden Direktur : Christopher Charles Rowe
Direktur  :  Eddy Sumarsono
Direktur  :  Paulus Lucas Gandhanya
Direktur  :  Kenneth Scott Andrew Thompson

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SB untuk untuk periode 3 (tiga) bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta Laporan Keuangan SB untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang diaudit oleh Doli, Bambang, 
Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



84

Neraca
(dalam ribuan USD)

Uraian
Per 31 Maret Per 31 Desember

2010 2009 2008* 2007*
Aset Lancar 37.053 21.876 1.263 1.036
Aset Tidak Lancar 9.184 11.747 6.710 204
Jumlah Aset 46.237 33.624 7.972 1.240
Kewajiban Lancar 40.646 18.082 2.713 124
Kewajiban Tidak Lancar 150 18.048 8.302 3.802
Jumlah Kewajiban 40.796 36.130 11.015 3.926
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) 5.441 (2.507) (3.043) (2.686)
*Dalam tahap pengembangan

Laporan Laba Rugi
(dalam ribuan USD)

Uraian

Periode
 tiga bulan yang 
berakhir pada 

tanggal 
31 Maret

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 
31 Desember

2010 2009 2008* 2007*
Pendapatan 43.781 54.847 - -
Laba Kotor 19.736 12.100 - -
Beban Usaha 9.033 11.292 141 99
Laba (Rugi) Usaha 10.703 808 (141) (99)
Laba (Rugi) Bersih 7.947 536 (357) (105)
* Dalam tahap pengembangan

Analisa Keuangan

Kenaikan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 disebabkan 
oleh adanya penambahan aset lancar, sehubungan dengan dimulainya operasi komersial di tahun 2009. 
Kenaikan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Maret 2010 disebabkan oleh 
kenaikan kas dan setara kas dan piutang usaha. 

Kenaikan jumlah kewajiban per tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 disebabkan 
oleh adanya kenaikan hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman kepada pemegang 
saham. Kenaikan pendapatan pada periode 2007 sampai dengan 2009 disebabkan SB memulai kegiatan 
usaha secara komersil pada tahun 2009. 

PT  LAYAR LINTAS JAYA  (“LLJ”) 

Riwayat Singkat

LLJ didirikan di Jakarta dengan nama PT Layar Lintas Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas No. 11 tanggal 6 September 2002 (“Akta No. 11/2002”) sebagaimana diubah dengan Akta 
Perubahan Naskah Pendirian LLJ No. 83 tanggal 30 Maret 2004 (“Akta No. 83/2004”) sebagaimana 
diubah kembali oleh Akta Perubahan Naskah Pendirian LLJ No. 127 tanggal 30 Juni 2004 (“Akta  
No. 127/2004”), ketiganya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
mendapatkan persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-16929 HT.01.01.TH.2004 tanggal 
7 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan  dengan No. TDP 09.02.1.61.27889 pada 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1462/BH/09.02/IX/2004 tanggal 8 September 
2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 78,  tanggal 28 September 2004, TBN No. 9667.

Anggaran Dasar LLJ telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah 
RUPSLB No. 94 tanggal 26 November 2009 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja S.H., Notaris 
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
Nomor AHU-57980.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Nopember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor AHU-0079150.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Nopember 2009. Akta Nomor 94 
tanggal 26 November 2009 tersebut memuat keputusan para pemegang saham LLJ yang menyetujui 
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lain perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar LLJ tentang peningkatan modal dasar, modal 
ditempatkan, dan modal disetor.

LLJ beralamat di Jl. Jimbaran Blok 3A No.1 Jakarta Barat.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan LLJ berdasarkan Akta No. 39 tanggal 20 Januari 2009 adalah berusaha di bidang 
pelayaran. 

Permodalan

Berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 26 November 2009 dan Akta Berita Acara RUPSLB No. 65 tanggal 
10 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 65/2010”) 
susunan Pemegang Saham LLJ sebagai berikut: 
  

Keterangan Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp1.000.000  per lembar saham

Jumlah Lembar
Saham

Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) %

Modal Dasar 300.000 300.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham

Perseroan 99.105 99.105.000.000  99,105
Lawrence Barki 895 895.000.000 0,895

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 100.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 200.000                            200.000.000.000                    

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 74 tanggal 27 April 2010, yang dibuat di hadapan 
Lydia Djajadi, S.H., pengganti James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima 
pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.10-13815 tanggal 7 Juni 
2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0042542.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 
7 Juni 2010 (“Akta No. 74/2010”), pengangkatan mana berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
tanggal RUPS LLJ yang mengangkatnya ditutup, susunan Direksi dan Dewan Komisaris LLJ adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ir. Eddy Sumarsono 
Komisaris : Doddy Noviapranata Anggoro 

Direksi:
Direktur Utama : Budi Rahardja
Direktur : Hendro Winoto  

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LLJ untuk untuk periode 3 (tiga) bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta Laporan Keuangan LLJ untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Doli, 
Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
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Neraca
(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Per 31 Maret Per 31 Desember
2010 2009 2008* 2007*

Aset Lancar 57.129 110.130 80.010 10.165
Aset Tidak Lancar 497.153 378.695 542.937 244.628
Jumlah Aset 554.282 488.825 622.947 254.792
Kewajiban Lancar 178.979 183.247 330.397 145.541
Kewajiban Tidak Lancar 231.522 191.948 209.680 60.642
Jumlah Kewajiban 410.502 375.195 540.077 206.184
Hak Minoritas Atas Aset bersih Anak 
Perusahaan - - 31 475

Jumlah Ekuitas 143.780 113.630 82.839 48.134
*Konsolidasi karena LLJ memiliki anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

Laporan Laba Rugi
(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Periode
 tiga bulan yang 
berakhir pada 

tanggal 
31 Maret

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 
31 Desember

2010 2009 2008* 2007*
Pendapatan 49.632 240.796 125.312 51.597
Laba Kotor 26.142 170.696 89.695 32.576
Beban Usaha 1.071 4.341 4.189 3.410
Laba Usaha 25.071 166.355 85.506 29.165
Laba Bersih 30.150 200.826 34.705 10.333
*Konsolidasi karena LLJ memiliki anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

Analisa Keuangan

Kenaikan Aset pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan dengan adanya 
penambahan armada kapal selama tahun 2008. Penurunan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2009 
dibandingkan dengan 31 Desember 2008 disebabkan oleh adanya penjualan anak perusahaan LLJ. 

Kenaikan jumlah kewajiban pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan oleh adanya 
kenaikan hutang bank dan hutang pihak ketiga atas pembelian kapal. Penrunan jumlah kewajiban pada 
tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 disebabkan oleh penjualan anak perusahaan LLJ.

Kenaikan jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 disebabkan oleh 
adanya kenaikan laba bersih pada periode-periode tersebut. 

Kenaikan pendapatan pada periode 2007 sampai dengan 2009 disebabkan penambahan jumlah armada 
kapal selama tahun 2008. Kenaikan pendapat tersebut mengakibatkan kenaikan laba bersih pada periode 
2007 sampai dengan 2009.
  
HARUM ENERGY AUSTRALIA LIMITED (“HEAL”)

Riwayat Singkat

Berdasarkan Due Dilligence Report of Harum Energy Australia Limited tanggal 27 Agustus 2010 yang 
dikeluarkan oleh Walkers (Singapore) Limited Liability Partnership (“Due Dilligence Report of HEAL”), 
HEAL merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 
17 September 2009 dengan Nomor Perusahaan 1548280.

HEAL beralamat di P.O Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island.
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Kegiatan Usaha

Berdasarkan Due Dilligence Report of HEAL, kegiatan usaha HEAL adalah berusaha dalam bidang 
investasi.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Due Dilligent Report of HEAL, struktur permodalan dan pemegang saham HEAL adalah 
sebagai berikut:

Modal Dasar       : 50.000 lembar saham
Modal Ditempatkan        : 1 lembar saham
Modal Disetorkan           : US$1
Pemegang Saham         : Perseroan

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Due Dilligent Report of HEAL, susunan manajemen HEAL adalah sebagai berikut:

Direktur  : Ray Antonio Gunara
                            Kenneth Scott Andrew Thompson

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting HEAL untuk untuk periode 3 (tiga) bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2009, 31 Desember 2008 dan 2007.

Neraca
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian
Per 31 Maret Per 31 Desember

2010 2009 2008 2007
Aset Lancar 90 91 - -
Aset Tidak Lancar 123.427 126.477 - -
Jumlah Aset 123.517 126.568 - -
Kewajiban Tidak Lancar 125.226 126.539 - -
Jumlah Kewajiban 125.226 126.539 - -
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) (1.710) 29 - -

Laporan Laba Rugi 
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Periode
 tiga bulan yang 
berakhir pada 

tanggal 
31 Maret

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 
31 Desember

2010 2009 2008 2007
Pendapatan - - - -
Beban Pokok Penjualan & Beban Langsung - - - -
Laba Kotor - - - -
Laba Usaha - - - -
Laba  Bersih 1.312 29 - -

Analisa Keuangan

Penurunan jumlah ekuitas per tanggal 31 Maret 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009 disebabkan 
oleh adanya rugi belum direalisasi dari kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual. 

Kenaikan laba bersih pada periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 disebabkan 
adanya keuntungan selisih nilai tukar.
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HARUM ENERGY CAPITAL LIMITED (“HECL”)

Riwayat Singkat

Berdasarkan Due Dilligence Report of Harum Energy Capital Limited tanggal 27 Agustus 2010 yang 
dikeluarkan oleh Walkers (Singapore) Limited Liability Partnership (“Due Dilligence of HECL”), HECL 
merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal  
14 September 2009 dengan No. Perusahaan 1547718.

HECL beralamat di P.O Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island 

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Due Dilligence Report of HECL, kegiatan usaha HECL adalah berusaha dalam bidang 
investasi.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Due Dilligence Report of HECL, struktur permodalan dan pemegang saham HECL adalah 
sebagai berikut:

Modal Dasar  : 50.000 lembar saham
Modal Ditempatkan : 1 lembar saham
Modal Disetorkan     : US$1
Pemegang Saham   : Perseroan

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Due Dilligence Report of HECL, susunan manajemen HECL adalah sebagai berikut:

Direktur  : Ray Antonio Gunara
                            Kenneth Scott Andrew Thompson

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HECL belum beroperasi secara komersial.
  

8.  SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN 

1 Saham dari PT Bara Sejahtera Abadi dan PT Karunia Bara Perkasa seluruhnya dimiliki oleh keluarga Barki.
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HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN  DENGAN PEMEGANG 
SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ANAK PERUSAHAAN 

 Nama Perseroan
Pemegang Saham

KBP BSA
Bambang Setiawan Wydianto - D D
Budi Rahardja K - -
Kenneth Scott Andrew Thompson D - -
Lawrence Barki KU DU DU
Ir. Eddy Sumarsono D - -
Ray Antonio Gunara DU - -
David John Heap DTT - -
Drs. Yun Mulyana K - -
Basrief Arief, SH K - -
Agus Rajani Panjaitan KI - -
Steven Scott Barki - K K

Nama Perseroan
Anak Perusahaan

HEAL HECL MSJ SB TBH LLJ
Bambang Setiawan Wydianto - - - K - KU -
Budi Rahardja K - - D - D DU
Agus Rajani Panjaitan KI - - - - - -
Lawrence Barki KU - - K PK - -
Ir. Eddy Sumarsono D - - DU D DU KU
Ray Antonio Gunara DU D D - K - -
Christopher Charles Rowe - - - - PD - -
Paulus Lucas Gandhanya - - - - D - -
Kenneth Scott Andrew Thompson D D D - D - -
David John Heap DTT - - - - -
Wishnu Wardhana - - - - K - -
Moh. Arsjad Rasjid - - - - K - -
Drs. Yun Mulyana K - - K - - -
Basrief Arief, S.H. K - - K - - -
Drs. H. Sayid Sjafran - - - KU - - -
Humas Soputro - - - - - K -
Hendro Winoto - - - - - - D
Doddy Noviapranata Anggoro - - - - - - K

Keterangan : PK = Presiden  Komisaris; K = Komisaris; KI = Komisaris Independen; PD = Presiden Direktur; D = Direktur;  
DTT: Direktur Tidak Terafiliasi; KU: Komisaris Utama, DU: Direktur Utama

9. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Perseroan tidak memiliki aset berupa hak atas tanah namun 
memiliki dan menguasai bangunan melalui Anak Perusahaan.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki aset tetap 
berupa hak atas tanah. Namun demikian, saat ini MSJ sedang dalam proses untuk memperoleh Hak 
Guna Bangunan sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan No. 550.2/309/BPN-44/2009 tanggal 
4 Juni 2009 tentang Permohonan Hak Guna Bangunan MSJ yang terletak di Kabupaten Kartanegara 
yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur berisi tentang kelengkapan  
berkas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 dari Kantor Pelayanan Pajak dan Peta Bidang Tanah  
No. 600/03/BPN-44/2007 tanggal 28 Februari 2007 seluas 27.769 hektar. 

Selain itu, untuk bangunan yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan, sampai dengan tanggal 
31 Maret 2010, hanya MSJ yang memiliki sejumlah bangunan yaitu gudang bahan peledak sebanyak  
4 (empat)  unit dengan keterangan sebagai berikut:
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No Nomor IMB Peruntukan Luas (m2) Lokasi
1. 640-30/IMB/ DPU/ X/ 2004 tanggal 5 

Oktober 2004 
Mendirikan Gudang Bahan 
Peledak  

542 L.IV Desa Karta Buana Kecamatan 
Tenggarong Seberang 

2. 640-24/ IMB/ DPU/ X/ 2004 tanggal 5 
Oktober 2004

Mendirikan Gudang Bahan 
Peledak  

192 L.IV Desa Karta Buana Kecamatan 
Tenggarong Seberang 

3 640-28/IMB/ DPU/ X/ 2004 tanggal 5 
Oktober 2004

Mendirikan Gudang Bahan 
Peledak  

216 L.IV Desa Karta Buana Kecamatan 
Tenggarong Seberang 

4 640-29/ IMB/ DPU/ X/ 2004 tanggal 5 
Oktober 2004

Mendirikan Gudang Bahan 
Peledak  

70 L.IV Desa Karta Buana Kecamatan 
Tenggarong Seberang 

Selain itu, LLJ saat ini mengoperasikan 19 (sembilan belas) unit kapal tunda dan 25 (dua puluh lima) 
unit kapal tongkang dan telah melakukan pemesanan 5 (lima) unit kapal tunda dan 5 (lima) unit kapal 
tongkang baru.  Tabel dibawah ini menunjukkan informasi mengenai kapal yang dimiliki Perseroan melalui 
LLJ  sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Nama Kapal
Tunda Ukuran Mesin Horse Power

(Daya Kuda)
Tahun

Pembuatan Class Tonase Kotor Tonase 
Bersih

Wira Laut 26,65 X 8,60 X 3,90 Meter Caterpillar 2,250 1996 BKI 228 69
Lautan 01 26,86 X 8,60 X 4,20 Meter Mitsubishi 2,060 2004 BKI 259 78
Lautan 02 26,86 X 8,60 X 4,20 Meter Mitsubishi 2,060 2004 BKI 259 78
Lautan 03 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2004 BKI 251 76
Lautan 05 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2004 NK 251 76
Lautan 06 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2004 NK 251 76
Lautan 08 27,31 X 9 X 4,16 Meter Mitsubishi 2,060 2005 NK 225 68
Lautan 09 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2006 NK 251 76
Lautan 11 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2008 NK 254 77
Lautan 12 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2008 NK 254 77
Lautan 15 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 254 77
Lautan 16 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 254 77
Lautan 17 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 255 77
Lautan 18 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 255 77
Lautan 21 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 23 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 25 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 26 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 27 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77

Nama Kapal 
Tongkang Ukuran Kapasitas 

(ton)
Tahun 

Pembuatan Class Tonase Kotor Tonase Bersih

Justin I 87,84m X 24,40m X 5,50m 8,000 1990 BKI 3143 943
Jasmine 01 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Jasmine 02 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Jasmine 03 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Jasmine 05 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Borneo 01 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2005 GL 3114 935
Borneo 02 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2005 GL 3114 935
Borneo 03 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2006 GL 3142 943

Layar Jaya 01 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2007 GL 3142 943
Layar Jaya 02 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2007 GL 3142 943
Layar Jaya 03 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 05 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 06 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 07 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 08 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 09 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 11 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 12 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 15 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2009 GL 3142 943
Layar Jaya 16 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2009 GL 3142 943
Layar Jaya 21 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 23 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 25 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 26 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 27 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
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Nama Floating Crane
Kapasitas Pembuatan Bendera

Ukuran Tonase Kotor Kapasitas Alih 
Muat (Ton/hari)

FC Lotus Dua 40,66m X 38,42m X 3,40m 759 10.000 1985 Indonesia
FC Lotus 328 79,23m X 40,16m X 7,20m 4.904 15.000 1988 Indonesia
FC LCM Jaya 90,00m X 26,00m X 3,80m 3.050 25.000 2002 Indonesia
FC TTL 11 70,00m X 32,00m X 4,00m 3.000 25.000 N/A Indonesia

Tabel dibawah ini menunjukkan informasi mengenai 5 unit kapal tunda dan 5 unit tongkang baru yang 
telah dipesan oleh Perseroan sebagai berikut :

Jenis Kapal Ukuran Mesin

Horse 
Power 
(Daya 
Kuda)

Kapasitas 
(ton) Tahun 

Pembuatan Class Tonase 
Kotor

Tonase 
Bersih

Kapal Tunda 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Tongkang 87,78m X 24,38m X 5,49 meter - - 8.000 2010 GL 3.145 943

10. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya 
dengan perincian sebagai berikut:

Tertanggung : Perseroan

No. Jenis Asuransi Perusahaan
Asuransi Objek Asuransi Jangka Waktu 

Pertanggungan Nilai Pertanggungan

1. Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi 
Wahana Tata

VW Touareg 3.0L TDI/2008 1 Agustus 2010
s/d

1 Agustus 2011

Rp792 juta untuk kendaraan 
bermotor dan Rp10 juta untuk 
tanggung jawab hukum kepada 
pihak ketiga

2. Asuransi Risiko Khusus untuk 
Peralatan Berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

1. Caterpillar D5G Traktor 
MHK 17602/2007; dan

2. Caterpillar D5G Traktor 
MHK 17486/2007

12 April 2010  
s/d  

12 April 2011

1. Caterpillar D5G Traktor 
MHK 17602/2007 
sebesar US$49.800

2. Caterpillar D5G Traktor 
MHK 17486/2007 
sebesar US$49.800

Tertanggung : MSJ 

No. Jenis Asuransi Perusahaan
Asuransi Objek Asuransi Jangka Waktu 

Pertanggungan Nilai Pertanggungan

1. Asuransi risiko khusus untuk  
peralatan berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

Komatsu Wheel Loader 
WA470-3

31 Desember 2009 
s/d

31 Desember 2010

US$140.000

2. Asuransi seluruh risiko PT Asuransi 
Wahana Tata

Seluruh kekayaan dari MSJ 
yang berada di wilayah 
Kabupaten Kutai 
Kertanegara, Kalimantan 
Timur

8 Desember 2009
s/d

8 Desember 2010

Rp14.461.000.000 atau     
senilai dengan 
US$2.174.000

3. Asuransi seluruh risiko PT Asuransi 
Wahana Tata

Seluruh kekayaan dari MSJ 
yang berada di wilayah 
Kabupaten Kutai 
Kertanegara, Kalimantan 
Timur

24 Desember 2009 
s/d

24 Desember 2010

Rp23.720.000.000 atau 
senilai US$2.278.975

4. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

Komatsu Bulldozer D85ESS-
2A

31 Desember 2009 
s/d

31 Desember 2010

US$110.000

5. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

Scania Dump Truck (7 unit) 21 Agustus 2009
s/d

21 Agustus 2010

US$1.120.350

6. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

Komatsu Buldozer D85SS-2 
LEASING

17 Desember 2009
s/d

17 Desember 2010

US$142.500

7. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

Nisan Dump Truck CWA 260 
MX (3 unit) LEASING

31 Juli 2009
s/d

31 Juli 2010*

Rp1.725.000.000
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8. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Astra Buana

Komatsu Buldozer D155A-2 
LEASING

20 November 2009
s/d

20 November 2010

US$440.000

9. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Astra Buana

Beberapa Alat Berat 
LEASING

24 Desember 2009 
s/d

24 Desember 2010

US$1.063.578

10. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Astra Buana

Beberapa Alat Berat
LEASING

26 Agustus 2010
s/d

26 Agustus 2011

US$671.550

11. Asuransi risiko khusus untuk 
peralatan berat

PT Asuransi 
Astra Buana

Komatsu Buldozer D155A-2
LEASING

9 September 2009 
s/d

9 September 2010

US$400.000

12. Asuransi risiko khusus untuk 
kendaraan operasional

PT Asuransi 
Wahana Tata

Beberapa kendaraan 
operasional di Samarinda

28 April 2009
s/d

28 April 2010*

Rp1.932.500.000

13. Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi 
Wahana Tata

Toyota New Avanza /2008 1 Agustus 2010
s/d

1 Agustus 2011

Rp135,5 juta untuk 
kendaraan bermotor dan 
Rp10 juta 
untuk tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga

14. Asuransi Kesehatan PT Asuransi
Jiwa InHealth 

Indonesia

Seluruh Karyawan MSJ 15 Agustus 2010
s/d

14 Agustus 2011

Dijabarkan dalam Polis

15. Asuransi risiko khusus untuk 
perlatan berat

PT Asuransi 
Wahana Tata

2 unit Caterpillar 966 H  
Wheel Loader

25 April 2010
s/d

25 April 2011

US$170.000 untuk tiap unit 
Caterpillar, yang berjumlah 
sebesar US$340.000

*) Sedang dalam proses perpanjangan

Tertanggung : LLJ

No. Jenis/ Asuransi Perusahaan
Asuransi Objek Asuransi Jangka Waktu 

Pertanggungan Nilai Pertanggungan

1. Asuransi Kendaraan 
Bermotor

PT Asuransi 
Wahana Tata

Landrover New Range 
Rover 4.4 L 

1 Agustus 2010
s/d

1 Agustus 2011

Rp684 juta untuk kendaraan 
bermotor dan Rp10 juta 
untuk tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga

*) Sedang dalam proses perpanjangan

LLJ sebagai pemilik dan/atau sebagai pengelola dan/atau PT DBS Indonesia yang saat ini sedang dalam 
proses untuk menjadi penerima hak tanggungan pinjaman untuk masing-masing hak dan kepentingannya.

No. Jenis Asuransi Perusahaan
Asuransi Objek Asuransi Jangka Waktu 

Pertanggungan Nilai Pertanggungan

1. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

Layar Jaya 06 1 Januari 2010
s/d

31 Desember 2010

US$1.568.750

2. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

1. Lautan 02
2. Jasmine 02
3. Jasmine 03
4. Jasmine 05 
5. Lautan 03
6. Lautan 01
7. Lautan 05
8. Lautan 08
9. Borneo 02
10. Borneo 03
11. Lautan 09
12. Layar Jaya 01
13. Layar Jaya 02 
14. Layar Jaya 05
15. Layar Jaya 03
16. Layar Jaya 07
17. Layar Jaya 08
18. Layar Jaya 09
19. Layar Jaya 11
20. Layar Jaya 12
21. Jasmine 01
22. Lautan 11
23. Lautan 12

1 Januari 2010
s/d

31 Desember 2010

US$30.586.250



93

LLJ sebagai pemilik dan/atau sebagai pengelola untuk masing-masing hak dan kepentingannya.

No. Jenis Asuransi Perusahaan
Asuransi Objek Asuransi Jangka Waktu 

Pertanggungan Nilai Pertanggungan

1. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

Lautan 17 22 Februari 2010 
s/d 

31 Desember 2010
US$1.750.000

2. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

Lautan 18 22 Februari 2010 
s/d 

31 Desember 2010
US$1.750.000

3. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

Layar Jaya 16 22 Februari 2010 
s/d 

31 Desember 2010 US$2.150.000

4. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

1. Wira Laut
2. Justin 1
3. Borneo 01
4. Lautan 06
5. Lautan 15
6. Lautan 16
7. Layar Jaya 15

1 Januari 2010 
s/d 

31 Desember 2010

US$9.005.000

5. Asuransi Lambung Kapal 
(berdasarkan Cover Note 
Nomor CN-080/MAHL/2010 
tanggal 12 Agustus 2010 yang 
berlaku sampai dengan tanggal 
11 September 2010 atau pada 
tanggal polis diterbitkan)

PT Asuransi 
Astra Buana

1. Layar Jaya 23
2. Layar Jaya 25
3. Lautan 23
4. Lautan 25

2 Agustus 2010 
s/d 

31 Desember 2010

1. Layar Jaya 23 sebesar 
US$1.450.000;

2. Layar Jaya25 sebesar 
US$1.450.000;

3. Lautan 23 sebesar 
US$1.600.000; dan

4. Lautan 25 sebesar 
US$1.600.000

6. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

Lautan 21 1 Juni 2010 
s/d

 31 Desember 2010

US$1.600.000

7. Asuransi Lambung Kapal PT Asuransi 
Astra Buana

Layar Jaya 21 1 Juni 2010 
s/d

 31 Desember 2010

US$1.450.000

 8. Asuransi Lambung Kapal 
(Berdasarkan Cover Note 
Polis Asuransi Nomor CN-81/
MAHL/2010 tertanggal 17 
September 2010)

1. Lautan 26
2. Lautan 27

1 Juni 2010
s/d

31 Desember 2010

1. Lautan 26 sebesar 
US$1.450.000;

2. Lautan 27 sebesar 
US$1.600.00

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN MATERIAL 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa 
perjanjian material, yaitu sebagai berikut:

Kontrak Jual Beli Batubara MSJ

No. NAMA PERJANJIAN PARA PIHAK OBJEK PERJANJIAN JANGKA WAKTU
1. Bituminous Coal Purchase 

Agreement
MSJ; dan
Korea Midland Power Co., 
Ltd. (KOMIPO)

Penyediaan Batubara 
sebanyak 2.250.000 MT

1 Juli 2007 – 30 Juni 
2010*

2. Sale and Purchase 
Bituminous Coal Contract 
between 

MSJ; dan
Korea South-East Power 
Co., Ltd.  (KOSEP)

Penyediaan Batubara 
sebanyak 240.000 MT 

Januari 2008 – 
Desember 2010

3. Sale and Purchase 
Agreement of Bituminous 
Coal 

MSJ; dan
Korea Western Power Co., 
Ltd. 

Penyediaan Batubara 
sebanyak 500.000 MT 

Januari 2008 – 
Desember 2010

4. Indonesian Steaming Coal 
Agreement  

MSJ; dan
Formosa Plastic Group 

Penyediaan Batubara 
sampai sebanyak 
1.000.000 MT 

1 Januari 2008 – 
31 Desember 2012

5. Coal Supply Contract MSJ; dan
PT International Nickel 
Indonesia Tbk (INCO)

Penyediaan Batubara 
sebanyak 235.000 MT 

1 Oktober 2008 – 
30 September 2010

6. Agreement for the Sale and 
Purchase of Coal tanggal 
10 Oktober 2009

MSJ; dan
Hokkaido Electronic Power 
Co., Inc

Penyediaan Batubara 
sebanyak 71.000 MT 

1 Oktober 2009 – 
30 September 2010

7. Agreement for the Sale and 
Purchase of Indonesian Coal  
tanggal 13 November 2009 

MSJ; dan
Sojitz Corporation (Joban)

Penyediaan Batubara 
sebanyak 60.000 MT 

1 Januari 2010 – 31 
Desember 2010

*) Sedang dalam proses perpanjangan
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Kontrak dan Perjanjian MSJ

No. NAMA PERJANJIAN PARA PIHAK ISI PERJANJIAN JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) tanggal 
29 Desember 2000 dan 
berdasarkan Keputusan 
Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral No. 
004,K/40.00/DJG/2005 
tentang Permulaan Tahap 
Kegiatan Produksi Wilayah 
PKP2B PT MSJ ,  periode 
operasi adalah 30 tahun 
terhitung sejak tanggal 
11 September 2004 
sampai dengan tanggal 10 
September 2034

MSJ; dan
Menteri ESDM atas nama 
Pemerintah 

Pengembangan 
sumber daya batubara 
sebagaimana 
ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
Republik Indonesia, 
khususnya dalam 
bidang pertambangan, 
Penanaman Modal Asing  
dan Dalam Negeri.

September 2004 – 
September 2034

2. Surat Perjanjian No. SP/091/
MSJ-PCP/VI/2007 tanggal 
29 Juni 2007 dan Addendum  
tanggal 1 Januari 2009

MSJ; dan PT Prima Cipta 
Perdana

Pengangkutan Batubara 
dari lokasi tambang ke 
tempat penimbunan 
batubara (stockpile)

Juli 2007 – Juli 2017

3. Contract for Mining tanggal  
14 Juni 2004 sebagaimana 
diubah dengan Addendum to 
Contract for Mining tanggal 
31 Agustus 2007.

MSJ; dan
PT Cipta Kridatama

Penyediaan jasa 
pertambangan 

September 2007 –   
Agustus 2012 

4. Perjanjian Sewa Kendaraan 
Ringan (Mobil)

MSJ; dan
PT Prima Cipta Perdana

Penyewaan kendaraan 
operasional

Oktober 2007 –  
Oktober 2011

5. Perjanjian Sewa Kendaraan 
Ringan (Mobil) 

MSJ; dan
PT Prima Cipta Perdana

Penyewaan kendaraan 
operasional 

November 2007 – 
November 2010

6. Contract for Coal Hauling MSJ; dan
PT Dwimakmur 
Primatamas 

Penyediaan jasa 
pengangkutan batubara 

Desember 2007 – 
November 2010

7. Mining Contract MSJ; dan
PT Leighton Contractors 
Indonesia 

Penyediaan jasa 
pertambangan 

Mei 2008 –   
April 2013

8. Perjanjian Sewa Kendaraan 
No. 001139-IKU/05/2008 
tanggal 30 Mei 2008

MSJ; dan PT Intiprima Karya 
Usaha

Menyewakan 9 
Kendaraan Mitsubishi 
L200

24 bulan sejak diserahkan 
mobil sampai selesai

9. Perjanjian Sewa Kendaraan 
Ringan (Mobil) 

MSJ; dan
PT Prima Cipta Perdana

Penyewaan kendaraan 
operasional

Juni 2008 – Juni 2011

10. Contract for Coal Hauling No. 
SP/121/MSJ-BSS/IX/2008

MSJ; dan
PT Bina Sarana Sukses 

Penyediaan jasa 
pengangkutan batubara

Sep tembe r  2008  –  
September 2010*

11. Coal Mining Contract MSJ; dan
PT Ricobana Abadi

Penyediaan jasa 
pertambangan

Mei 2009 – Mei 2012

12. Coal Crushing Plant Supply 
Agreement

MSJ; dan
PT Jakarta Prima Cranes 

Penyediaan Crushing 
Plant

September 2009

13. Corporate Guarantee No. 
56, tanggal 13 April 2010, 
dibuat oleh Notaris Sugito 
Tedjamulja, S.H.

MSJ; dan PT Bank DBS 
Indonesia selaku security 
Agent

Menjamin pinjaman atas 
revolving  fasilitas kredit 
yang diperoleh Perseroan 
dan anak perusahaan 
dari DBS Bank Ltd dan 
Sindikasi Bank

3 tahun : 3 Juni 2010 –  
3 Juni 2013

* Sedang dalam proses perpanjangan
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Kontrak dan Perjanjian dari Perseroan, SB, TBH dan LLJ

No. NAMA PERJANJIAN PARA PIHAK ISI PERJANJIAN JANGKA WAKTU

1. PKP2B SB tanggal 19 Februari 
1998

SB; dan
Menteri ESDM 
atas nama 
Pemerintah

Bekerja sama dalam 
mengembangkan 
pertambangan batubara 
sebagaimana ditetapkan 
oleh ketentuan dasar dan 
peraturan perundang-
undangan Republik 
Indonesia, khususnya di 
bidang Pertambangan, 
Penanaman Modal Asing, 
dan Penanaman Modal 
Dalam Negeri 

Sampai dengan 
September 2038

2. Perjanjian No. SP/013/JMB-SB/
XI/2007 tanggal 12 November 
2007

SB; dan
PT Jembayan 
Muara Bara 

JMB mengizinkan SB untuk 
memakai, menggunakan, dan 
melintasi jalan khusus yang 
dimiliki JMB yang berlokasi 
di Kecamatan Tenggarong 
Seberang Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Propinsi 
Kalimantan Timur

November 2007 –  
November 2012

3. Perjanjian Antar Pemegang 
Saham 

Perseroan; dan 
Perusahaan Daerah 
Pertambangan Bara 
Kaltim Sejahtera

Kerjasama antar Pemegang 
Saham mengenai pengaturan 
distribusi laba, pengaturan 
Komisaris  dll

2 Mei 2008 –  
16 September 2034

4. Contract for Mining tanggal 
16 Januari 2009

SB; dan
Petrosea

Layanan jasa pertambangan 
terbuka

Januari 2009 – 
Januari 2014

5. Contract for Coal Hauling 
tanggal 21 Juli 2009

SB; dan
PT Dwimakmur 
Primatamas

Layanan jasa pengangkutan 
batubara 

Mei 2009 – April 2012

6. Surat Perjanjian Kontrak 
Transportasi Nomor 001/SB-
SMD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009

SB; dan
CV Mekar Jaya

Jasa transportasi untuk 
kegiatan operasional di lokasi 
proyek SB

berlaku selama 1 tahun 
sejak tanggal 7 Mei 
2009 hingga 7 Mei 
2010

7. Perjanjian Sewa Menyewa No. 
SP/102/PLM-SB/2009 tanggal 
22 Oktober 2009

SB; dan
PT Prima Laksana 
Mandiri 

Sewa menyewa kendaraan 
operasional

Oktober 2009 –  
Oktober 2012

8. Contract for Coal Hauling 
tanggal 18 Januari 2010

SB; dan
PT Prima Laksana 
Mandiri

Layanan jasa pengangkutan 
batubara

Januari 2010 –  
Desember 2012

9. Sale and Purchase Contract 
tanggal 11 Februari 2010

LLJ; dan
PT Palma Progres 
Shipyard (“PPS”)

PPS setuju untuk 
membangun, memasang, 
melengkapi, meluncurkan, 
dan menyelesaikan 
pembangunan atas 10 unit 
kapal tunda tersebut dan 
kemudian menjual dan 
menyerahkan 10 unit kapal 
tunda tersebut kepada LLJ 
sesuai dengan jadwal yang 
telah disepakati kedua belah 
pihak

Perjanjian ini berlaku 
sejak 11 Februari 2010
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No. NAMA PERJANJIAN PARA PIHAK ISI PERJANJIAN JANGKA WAKTU

10. Shipbuilding Agreement tanggal 
11 Februari 2010

LLJ; dan
PPS

PPS setuju untuk 
membangun dan 
menyerahkan 10 unit kapal 
tongkang yang akan dibeli 
oleh LLJ dan kapal tongkang 
tersebut akan diselesaikan 
dan diserahkan kepada LLJ 
sesuai dengan jadwal yang 
telah disepakati kedua belah 
pihak 

Perjanjian ini berlaku 
sejak 11 Februari 2010

11. Facility Agreement tanggal 30 
Maret 2010

Perseroan selaku 
Peminjam; dan 
MSJ dan LLJ 
selaku Penjamin 
dan DBS Bank 
Ltd  selaku Agen 
Fasilitas

Revolving Credit Facility 
US$200.000.000

Jangka waktu : 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal 
Perjanjian 

12. Corporate Guarantee No. 55 
tanggal 13 April 2010, dibuat 
oleh Notaris Sugito Tedjamulja, 
S.H

LLJ; dan PT Bank 
DBS Indonesia 
selaku Security 
Agent

Menjamin pinjaman atas 
revolving  fasilitas kredit yang 
diperoleh Perseroan dan 
anak perusahaan dari DBS 
Bank Ltd dan Sindikasi Bank

3 tahun : 3 Juni 2010 – 
3 Juni 2013

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai berikut: 
(i) Perseroan dan anak perusahaannya telah melakukan transaksi secara historis dengan pemegang 
saham langsung dan tidak langsung dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan; 
(ii) Perseroan dan anak perusahaannya telah melakukan transaksi di antara mereka; dan (iii) transaksi 
berjalan atau transaksi di masa mendatang yang akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah tanggal dari 
Prospektus ini. Perseroan yakin bahwa setiap perikatan telah dilakukan atau akan dilakukan menggunakan 
persyaratan komersial normal (arm’s length terms) atau dengan persyaratan yang menguntungkan yang 
hampir sama dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

Transaksi afiliasi diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau perusahaan 
pengendali dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, 
atau pemegang saham utama (menjadi pemegang saham yang memiliki minimal 20% saham baik 
langsung maupun tidak langsung di perusahaan) dari perusahaan. Benturan kepentingan diartikan 
sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kepentingan ekonomi pribadi dari 
anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat menyebabkan kerugian 
pada perusahaan. 

Untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi, Perseroan diharuskan untuk: (i) mengumumkan 
informasi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung 
kepada Bapepam-LK dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi tersebut, dimana pengumuman 
tersebut akan memuat salah satunya ringkasan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu, beberapa transaksi afiliasi hanya cukup dilaporkan kepada Bapepam-
LK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi tanpa disertai dengan laporan penilai 
independen yang terdaftar di Bapepam-LK. 

Untuk masuk ke dalam transaksi dengan benturan kepentingan, Perseroan diharuskan untuk memperoleh 
persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen, kecuali transaksi-transaksi dengan benturan 
kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham 
independen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. 
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Perseroan dan anak perusahaannya memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi tertentu dengan rincian 
sebagai berikut :

No. NAMA PERJANJIAN PARA PIHAK ISI PERJANJIAN JANGKA WAKTU

1. Floating Crane Contract 
No.007/LCM-CONTRACT/FC/
VI/2007

MSJ; dan
LCM

Penyewaan derek terapung berikut 
ini: FC Lotus-328, FC Lotus-Dua dan 
FC LCM Jaya. 

Juni 2007 –  Desember 
2013

2. Perjanjian Pinjam Pakai 
Ruangan Kantor tanggal 19 
November 2007

Kiki Barki;dan 
Perseroan

Kiki Barki meminjam-pakaikan kepada 
Perseroan sebagian bangunan 
Rumah Kantor miliknya yang terletak 
di Jalan Alaydrus No.80-A, Jakarta 
Pusat seluas 66 m²

3 tahun; 1 Januari 2008 
sampai dengan 31 
Desember 2010

3. Perjanjian Pinjam Pakai 
Ruangan Kantor tanggal 19 
November 2007

Kiki Barki;dan 
TBH

Kiki Barki meminjam-pakaikan 
kepada TBH sebagian bangunan 
Rumah Kantor miliknya yang terletak 
di Lantai 3 di Jalan Alaydrus No.82/4, 
Jakarta Pusat seluas 66 m²

3 tahun; 1 Januari 2008 
sampai dengan 31 
Desember 2010

4. Separi Port Coal Handling 
Services  Agreement  tanggal  
16 Januari 2009

MSJ; dan
SB

Penyediaan jasa coal handling 
termasuk jasa pengolahan batubara, 
stockpiling, dan pemuatan batubara 
ke atas kapal.

Januari 2009 – Januari 
2014

5. Marketing Agency Agreement 
tanggal 16 Januari 2009

SB; dan
PT Tanito Harum 

Penjualan dan memasarkan batubara 
hasil produksi SB 

Januari 2009 – Januari 
2014

6. Lease Agreement 
No.AMD2/804/2009/HE  for 
the 8th Floor (Suite 0808) of the 
Deutsche Bank Building tanggal 
8 April  2010

Perseroan; dan 
PT Drei Indonesia

Sewa menyewa ruangan kantor di 
lantai 8, Gedung Deutsche Bank, 
Jalan Imam Bonjol No.80, Jakarta

Mei 2009 – Mei 2011 dan 
dapat diperpanjang

7. Perjanjian Sewa Menyewa 
Nomor 013/LLJ/VIII/2009 
tanggal 12 Agustus 2009

LLJ; dan
Doddy Anggoro

Sewa menyewa ruangan kantor 20 Agustus 2010 –  
19  Agustus 2011

8. Floating Crane Contract 
No.009/LCM-CONTRACT/FC/
VIII/2009

MSJ; dan
LCM 

Penyewaan derek terapung berikut ini 
FC TTL-11.

Agustus 2009 –  
Desember 2014

9. Surat Perjanjian Penggunaan 
Jalan Angkut Batubara 
No.SP/075/TD-MSJ/XI/2009 
tanggal 23 November 2009

MSJ; dan
TD

Penggunaan Jalan Angkut Batubara 
milik MSJ oleh TD

Sejak ditandatanganinya 
perjanjian ini sampai 
dengan berakhirnya operasi 
TD yang telah diketahui 
oleh DJMPB.

10. Surat Perjanjian Pemanfaatan 
Infrastruktur Nomor SP/059/
TD-MSJ/IX/2009 tanggal 16 
September 2009

MSJ; dan TD Penggunaan fasilitas jalan angkut, 
fasilitas pemrosesan, dan fasilitas 
pemuatan, serta fasilitas lainnya milik 
MSJ oleh TD dengan penggantian 
biaya perawatan

16 September 2009 sampai 
berakhirnya tahap operasi 
produksi MSJ, dan dapat 
diperpanjang 

11. Surat Perjanjian Melintas 
Wilayah Kerja No.SP/077/
TD-SB/XI/2009 tanggal 25 
November 2009

TD; dan SB SB mengizinkan TD untuk 
membangun, memakai, melintasi 
dan memelihara jalan angkut untuk 
pengangkutan batubara ROM (Run 
of Mine)

Perjanjian ini dimulai 
setelah ditandatangani TD 
dan SB yang diketahui oleh 
DJMBP dan berlaku sesuai 
jangka waktu operasional 
pertambangan TD atau 
SB, yang mana yang lebih 
lama.

12. Lease Agreement No. 
1002/2007/SB tanggal 10 
Desember 2007 sebagaimana 
diubah dengan No. ADD 
1/2002/2009/SB tanggal 
5 Agustus 2009

SB; dan
PT Drei Indonesia

Sewa menyewa ruangan kantor di 
Jakarta

Desember 2009 –  
Desember 2011

13. Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 21 Desember 2009

LLJ; dan 
MSJ

Sewa menyewa kapal tunda dan 
tongkang untuk pengangkutan 
batubara

10 tahun; berlaku hingga  
31 Desember 2019

14. Surat Perjanjian Nomor 001/
LLJ-MSJ/JKT/XII/2009 tanggal 
21 Desember 2009

MSJ; dan LLJ Menyewa 10 kapal tunda dan 18 
kapal tongkang

1 Januari 2010 –  
31 Desember 2019
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No. NAMA PERJANJIAN PARA PIHAK ISI PERJANJIAN JANGKA WAKTU

15. Surat Kesepakatan Jual Beli 
Batubara No.02/MSJ-TD/2010 
tanggal 5 Januari 2010

MSJ; dan PT TD Penyediaan Batubara sampai 
sebanyak 1.000.000 MT per Tahun

1 Januari 2010 – 
Desember 2014 dan dapat 
diperpanjang hingga tahun 
2018

16. Surat Kesepakatan Jual Beli 
Batubara No. 01/MSJ-TH/2010 
tanggal 5 Januari 2010

MSJ; dan PT Tanito 
Harum

Penyediaan Batubara sampai 
sebanyak 1.000.000 MT per Tahun

1 Januari 2010 – 
Desember 2014 dan dapat 
diperpanjang hingga tahun 
2018

17. Surat Kesepakatan Sewa 
Menyewa Nomor 003/LLJ-
PAS/V/2010 tanggal 31 Mei 
2010

LLJ; dan PT Prima 
Armada Samudra

Kerjasama sewa menyewa kapal 
tunda dan tongkang

1 Juni 2010 – 
31 Desember 2015

18. Lease Agreement 
No.0901/2010/HE for the 
9th Floor (Suite 0901) of the 
Deutsche Bank Building tanggal 
22 Februari 2010

Perseroan; dan 
PT Drei Indonesia

Sewa menyewa ruangan kantor di 
Jakarta

Juli 2010 – Juni 2015

13. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

a. KBP dan BSA merupakan pemegang saham Perseroan.
b. Kiki Barki dan Lawrence Barki merupakan pemegang saham KBP dan BSA.
c. SB dan LCM merupakan perusahaan asosiasi.
d. PT Wargi Santosa adalah pemegang saham CPA pada tahun 2007, anak perusahaan LLJ yang dijual 

pada tahun 2009.
e. Perusahaan yang pemegang saham utamanya dan/atau sebagian pengurusnya sama dengan 

Perseroan adalah sebagai berikut:

− PT Cipta Pesona Armada − PT Tanito Harum
− PT Sentral Batubara Jawa − PT DREI Indonesia
− PT Tambang Damai 

Transaksi-transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain:

a. 13,44%, 9,62%, 25,58% dan 51,66% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk tahun 2010, 2009, 
2008 dan 2007 merupakan pendapatan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana 
menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya 
bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas pendapatan tersebut dicatat 
sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 2,97%, 5,48%, 1,26% dan 8,17% masing-masing 
dari jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Rincian penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

 2010 2009 2008 2007
 (Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
 Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Tanito Harum 88.157 398.346 660.420 646.804

PT Santan Batubara 32.060 43.966 391 -

PT Sentral Batubara Jawa - - 2.041 -

Lainnya - 375 141 682

Jumlah 120.217 442.687 662.993 647.486
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b. 100%, 100%, 100% dan 88,26% dari jumlah pembelian batubara masing-masing untuk tahun 2010, 
2009, 2008 dan 2007 merupakan pembelian batubara dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 
dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana 
halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, hutang atas pembelian tersebut 
masing-masing sebesar Rp 142.945 juta, Rp 108.298 juta, Rp 20.452 juta dan Rp 89.182 juta dicatat 
sebagai bagian dari hutang usaha, yang meliputi 10,61%, 7,08%, 1,49% dan 10,15% dari jumlah 
kewajiban pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Rincian pembelian batubara dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai 
berikut:

 2010 2009 2008 2007
 (Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

 Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Tanito Harum 173.920 669.633 427.981 131.253

PT Santan Batubara 52.881 192.507 - -

PT Sentral Batubara Jawa - 78.377 537.615 85.483

Jumlah 226.801 940.517 537.615 216.736

c. Jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun 
2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2.090 juta, Rp 11.777 juta, Rp 6.821 juta 
dan Rp 3.675 juta.

d. SB memperoleh jasa konsultasi manajemen. Atas jasa manajemen tersebut, SB diwajibkan membayar 
Rp 6.500.000 dan USD 2.900 setiap bulannya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun 
dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Sejak bulan Nopember 2009, perjanjian jasa manajemen 
tersebut telah dihentikan. Pendapatan jasa manajemen Perseroan adalah sebesar Rp 439 juta di 
tahun 2009 dan Rp 391 juta di tahun 2008.

e. Perseroan mengadakan beberapa perjanjian sewa menyewa dengan PT Tanito Harum (TH) untuk 
penyewaan alat berat dan kendaraan milik Perseroan. Pada tahun 2010, perjanjian sewa menyewa 
ini telah dihentikan. Pendapatan sewa Perseroan adalah sebesar Rp1.435 juta di tahun 2009,                  
Rp1.044 juta di tahun 2008 dan Rp342 juta di tahun 2007.

f. CPA mengikat diri dalam beberapa perjanjian sewa menyewa 4 (empat) unit kapal tunda dan 4 (empat) 
unit kapal tongkang dengan MSJ. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2009. Beban sewa 
anak perusahaan adalah sebesar Rp 3.780 juta di tahun 2009. Perjanjian ini tidak diperpanjang.

g. Perseroan memiliki perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Drei Indonesia. Beban 
sewa kantor yang terjadi adalah sebesar Rp122 juta di tahun 2010, Rp3.165 juta di tahun 2009 dan 
Rp399 juta di tahun 2008.

h. MSJ memiliki perjanjian sewa derek terapung dengan PT Lotus Coalindo Marine yang dicatat sebagai 
biaya pengangkutan sebesar Rp16.956 juta di tahun 2010, Rp63.041 juta di tahun 2009, Rp49.895 
juta di tahun 2008 dan Rp20.114 juta di tahun 2007.

i. MSJ memiliki perjanjian penggunaan jalan dan pemanfaatan infrastruktur dengan PT Tambang 
Damai.

j. Perseroan juga mempunyai transaksi hubungan diluar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa seperti yang telah diungkapkan pada catatan 9 Laporan Keuangan Konsolidasi 
yang disertakan dalam Prospektus ini. 
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14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN 

Saat ini SB terlibat dalam 2 (dua) perkara pajak sebagai berikut:

1. Pihak dalam perkara keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor 
00015/507/06/056/07 tanggal 20 Februari 2007 untuk masa pajak periode Mei 2006 antara SB 
sebagai pemohon banding dan Direktur Jenderal Pajak Jakarta sebagai terbanding.  

 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-17450/PP/M.V/ 16/2009 tanggal 18 Maret 2009, 
permohonan banding yang dilakukan oleh SB selaku pemohon banding ditolak sehingga perhitungan 
pajak pertambahan nilai barang dan jasa untuk masa periode Mei 2006 adalah sebagai berikut:

Dasar pengenaan pajak        Rp     0
Pajak keluaran          Rp     0
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan      Rp     0
Pajak pertambahan nilai yang kurang/(lebih) bayar  Rp     0

Atas dasar ditolaknya banding yang diajukan SB berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak  
Nomor: Put-17450/PP/M.V/16/2009 yang diucapkan tanggal 18 Maret 2009, maka saat ini SB sedang 
dalam proses mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui surat 
Nomor TD/SB/VII/2009/029 tanggal 21 Juli 2009.

 
2. Pihak dalam perkara keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor 

00014/507/06/056/07 tanggal 20 Februari 2007 untuk masa pajak periode Januari sampai dengan April 
2006 antara SB sebagai pemohon banding dan Direktur Jenderal Pajak Jakarta sebagai terbanding.  

 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-17449/PP/M.V/ 16/2009 tanggal 18 Maret 2009, 
permohonan banding yang dilakukan oleh SB selaku pemohon banding ditolak sehingga perhitungan 
pajak pertambahan nilai barang dan jasa untuk masa periode Januari sampai dengan April 2006 
adalah sebagai berikut:

Dasar pengenaan pajak        Rp     0
Pajak keluaran          Rp     0
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan     Rp     0
Pajak pertambahan nilai yang kurang/(lebih) bayar  Rp     0

Atas dasar ditolaknya banding yang diajukan SB berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak  
Nomor: Put-17449/PP/M.V/ 16/2009 yang diucapkan tanggal 18 Maret 2009, maka saat ini SB 
sedang dalam proses mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui 
surat Nomor TD/SB/VII/2009/028 tanggal 21 Juli 2009.

Keterlibatan SB dalam 2 (dua) perkara pajak tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan 
usaha SB secara material.
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN 
ANAK PERUSAHAAN 

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang mempunyai anak-anak perusahaan yang antara 
lain bergerak di bidang usaha pertambangan batubara dan logistik di propinsi Kalimantan Timur, 
Indonesia. Melalui Anak Perusahaan, MSJ, dan perusahaan asosiasinya, SB yang dimiliki bersama 
Petrosea, Perseroan mengoperasikan dua tambang batubara yang dimiliki masing-masing oleh MSJ 
dan SB dan Perseroan juga memiliki tambang batubara melalui TBH yang pada saat ini masih dalam 
tahap eksplorasi. Untuk menjalankan operasinya, Perseroan memiliki sendiri atau memiliki akses atau 
hak untuk menggunakan jalan angkutan batubara, lahan penimbunan (stockpile yards) dan fasilitas 
pelabuhan dan pemuatan batubara dan disamping itu Perseroan juga memiliki Anak Perusahaan (LLJ) 
yang bergerak di bidang pelayaran termasuk kepemilikan kapal tunda, tongkang dan derek terapung 
(floating crane). Wilayah konsesi yang dikuasai oleh Perseroan melalui MSJ, SB dan TBH meliputi area 
seluas kurang lebih 47.196 hektar.

Perseroan berkeyakinan bahwa fasilitas dan infrastruktur operasional yang dimilikinya memungkinkannya 
untuk mengendalikan biaya operasional dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan kemampuan 
pemasokan batubara yang lebih baik kepada para pelanggannya. Pada tahun-tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Maret 2010, Perseroan mencatat laba bersih masing-masing sebesar Rp28,4 milyar, Rp120,4 milyar 
dan Rp767,5 milyar dan Rp 134,1 milyar.  
 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Perseroan telah menempatkan dirinya sebagai salah satu produsen 
batubara terkemuka di Indonesia berdasarkan volume produksi. Pada tahun 2009, tingkat produksi 
Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk SB, telah mencapai sekitar 5,8 juta ton. Menurut Laporan 
Marston, per tanggal 31 Desember 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB memiliki 
cadangan batubara yang dapat ditambang (mineable coal reserves) sekitar 122,8 juta ton dan sumber 
daya batubara (coal resources) sekitar 487,2 juta ton sesuai dengan metodologi standar JORC. Perseroan 
dan anak perusahaannya masih melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran lanjutan dengan 
tujuan untuk meningkatkan jumlah cadangan batubara yang dapat ditambang (mineable coal reserves). 
Beberapa tahun terakhir ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengembangkan infrastruktur yang 
diperlukan seperti jalan dan fasilitas pengolahan batubara, untuk mendukung rencana peningkatan 
produksi, termasuk SB, pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar masing-masing sekitar 7,4 juta ton, 
10,5 juta ton dan 14,5 juta ton.
  
MSJ dan SB melakukan kegiatan penambangan terbuka (open-pit coal mining), yang  saat ini telah berada 
pada tahap eksploitasi. MSJ memulai kegiatan penambangan dan penjualan batubaranya sejak tahun 
2004. Berdasarkan metodologi standar JORC pada tanggal 31 Desember 2009, MSJ memiliki cadangan 
batubara yang dapat ditambang sekitar 95,3 juta ton dan sumber daya batubara sekitar 339,4 juta ton. 
Pada tahun 2008 dan 2009, MSJ memproduksi masing-masing sebesar 3,0 juta ton dan sebesar 4,5 juta 
ton batubara.  SB memulai kegiatan penambangan dan penjualan batubara sejak kuartal pertama tahun 
2009. Berdasarkan metodologi standar JORC pada tanggal 31 Desember 2009, SB memiliki cadangan 
batubara yang dapat ditambang sekitar 16,0 juta ton dan sumber daya batubara sekitar 108,6 juta ton 
dan estimasi sumber daya batubara sekitar 573,0 juta ton berdasarkan metodologi non-JORC. Pada 
tahun 2009, SB memproduksi sebesar 1,3 juta ton batubara. 

Pada saat prospektus ini diterbitkan, TBH masih berada pada tahap eksplorasi dan diharapkan dapat 
memproduksi secara komersial pada semester kedua tahun 2011. Berdasarkan metodologi standar 
JORC pada tanggal 31 Desember 2009, TBH memiliki cadangan batubara yang dapat ditambang sekitar  
11,5 juta ton dan sumber daya batubara sekitar 39,2 juta ton. 
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Baik MSJ maupun SB beroperasi berdasarkan PKP2B generasi ketiga, yang masing-masing memiliki 
jangka waktu penambangan selama 30 (tiga puluh) tahun dari tanggal dimulainya produksi atau masing-
masing berlaku hingga tahun 2034 dan 2038. TBH memiliki IUP Eksplorasi yang diberikan oleh Bupati 
Kutai Timur. IUP Eksplorasi tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal 10 Maret 2010. 
 
Tambang-tambang yang dioperasikan oleh MSJ dan SB menghasilkan batubara dengan kandungan 
nilai kalori berkisar antara 5.400 kkal / kg sampai dengan 6.400 kkal / kg menurut perhitungan  adb. 
Batubara hasil produksi MSJ dan SB tersebut pada umumnya banyak dipergunakan sebagai sumber 
tenaga bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”). Perseroan juga mencampur batubara yang 
diproduksinya (blending) untuk menyesuaikan karakteristik dan nilai kalori produk batubaranya guna 
memenuhi permintaan para pelanggannya. 
 
Selama ini Perseroan dan Anak Perusahaan telah berhasil menjual produksi batubaranya di pasar Korea 
Selatan, Jepang dan Taiwan yang merupakan pasar-pasar utama bagi batubara hasil produksi Indonesia. 
Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan batubara dari Cina dan India, Perseroan juga bermaksud 
untuk memperluas basis pelanggannya di pasar-pasar tersebut. Dalam melaksanakan kegiatannya, 
Perseroan pada umumnya menggunakan jasa agen-agen di pasar setempat untuk mempererat dan 
memperkokoh hubungan usahanya dengan para pelanggannya. Perseroan dan Anak Perusahaan 
senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan langsung dengan para pelanggannya, yang diharapkan 
dapat memberikan kemampuan dan kemudahan dalam melakukan negosiasi harga. Pada saat ini, 
Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kombinasi antara kontrak pasokan batubara jangka panjang 
dengan harga yang dinegosiasikan secara berkala maupun kontrak pasokan batubara jangka pendek 
(spot contract) yang memungkinkannya untuk mendapatkan baik kepastian volume penjualan maupun 
peluang untuk menikmati kenaikan harga batubara. 

Disamping kegiatan penambangan batubara, Perseroan juga memiliki penyertaan saham mayoritas 
di LLJ, yang didirikan pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pelayaran. Pada saat Prospektus ini 
diterbitkan, LLJ mengoperasikan 19 (sembilan belas) kapal tunda dan 25 (dua puluh lima) tongkang yang 
digunakan terutama untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan Perseroan dan Anak Perusahaan. 
Untuk meningkatkan kapasitas pengangkutannya, LLJ telah memesan 5 (lima) unit kapal tunda dan  
5 (lima) unit tongkang baru, yang kontraknya telah ditanda-tangani pada tanggal 11 Februari 2010 dengan  
PT Palma Progress Shipyard.  Unit-unit baru tersebut akan diterima oleh LLJ secara bertahap mulai 
paruh kedua tahun 2010.  Selain itu, LLJ dari waktu ke waktu, juga menyewa kapal tunda dan tongkang 
dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Pada tanggal 27 November 2009, Perseroan melalui Anak Perusahaannya, HEAL, membeli 41.666.667 
(empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham 
dari sebuah perusahaan tambang batubara di Australia, yaitu Cockatoo, yang mewakili 7,6% atas 
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat itu, dengan nilai investasi sebesar AU$15 
(lima belas) juta.  Cockatoo memproduksi dan mengekspor batubara metalurgi dan termal dari tambang 
batubara Baralaba yang terletak di Bowen Basin, negara bagian Queensland, Australia. Pada tahun 
2009, Cockatoo memproduksi sekitar 520.000 ton batubara. Selain itu, per tanggal 31 Desember 2009, 
Cockatoo juga memiliki proyek pertambangan batubara Woori di Surat Basin, Queensland yang diharapkan 
dapat memproduksi sekitar 3 (tiga) juta ton batubara, serta sejumlah hak eksplorasi batubara di Bowen 
Basin dan Surat Basin, Queensland. Wilayah eksplorasi Cockatoo di Surat Basin meliputi area seluas 
lebih dari 3.800 kilometer persegi. 

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang berlokasi di Jl. Alaydrus No. 80 
Jakarta Pusat 10130. sedangkan, wilayah penambangan yang dioperasikan oleh anak perusahaan 
Perseroan sebagai berikut :

Anak Perusahaan Lokasi
MSJ Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur 
SB Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 

TBH Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 
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2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 
 
Perseroan dan Anak Perusahaan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut: 

1.	 Posisi	yang	mapan	dan	portofolio	pelanggan	berkualitas	yang	terdiversifikasi	
 
MSJ dan SB telah membangun reputasi yang telah diakui oleh para pelanggannya baik domestik maupun 
internasional, sebagai pemasok batubara yang berkualitas dan memiliki jejak rekam pengiriman yang 
baik. MSJ, TBH dan SB memproduksi batubara (dalam hal TBH, Produksi direncanakan untuk dimulai 
pada semester kedua) dengan nilai kalori berkisar antara 5.400 kkal/kg sampai dengan 6.400 kkal/kg 
yang sebagian besar terklasifikasi sebagai bituminous coal, sehingga layak untuk digunakan sebagai 
sumber energi pada pembangkit listrik tenaga batubara di pasar-pasar batubara seperti Jepang, Korea 
Selatan dan Taiwan. Selain dari pasar-pasar tersebut, MSJ dan SB juga telah berhasil mengembangkan 
basis pelanggannya ke pasar non-tradisional lainnya seperti Cina dan India, yang menurut Laporan AME, 
memiliki potensi pertumbuhan permintaan batubara yang signifikan di tahun-tahun mendatang. Pada 
kuartal pertama tahun 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menjual sekitar 250.000 ton batubara 
ke Cina. Per tanggal 31 Desember 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 20 pelanggan yang 
berlokasi di tujuh negara, yaitu Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Indonesia, Thailand, India dan Cina. 

2.	 Struktur	 biaya	 produksi	 yang	 kompetitif,	 letak	 geografis	 tambang	 yang	 strategis,	 dan	
pengendalian operasional atas rantai pasokan batubara yang ketat 

Karateristik tambang batubara MSJ dan SB, operasi yang terpadu dan lokasi geografis yang strategis 
memungkinkan MSJ dan SB untuk melakukan produksi batubara secara efisien. Perseroan, MSJ dan 
SB juga memperoleh manfaat dari penggunaan jasa kontraktor dalam melaksanakan sebagian besar 
operasi penambangannya, yang memungkinkannya untuk mengurangi belanja modal dan modal kerja, 
memanfaatkan keahlian para kontraktor dan mendorong persaingan antara para kontraktor untuk 
mendapatkan peluang penghematan biaya. Perseroan juga memperoleh manfaat dari lokasi geografis 
tambang MSJ dan SB yang strategis, dimana jarak antara lokasi tambang dengan pelabuhan tongkang 
yang berkisar antara 10 (sepuluh) km sampai dengan 50 (lima puluh) km, yang memungkinkan Perseroan 
untuk menekan biaya pengangkutan dan transportasi. Jarak antara fasilitas pelabuhan tongkang yang 
relatif dekat dan tingkat pengendalian atas rantai pasokan batubara dari lokasi penambangan sampai 
dengan lokasi pengapalan, dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan biaya, 
mengurangi kebutuhan modal kerja dan meningkatkan fleksibilitas serta kehandalan Perseroan dalam 
produksi dan penjualan batubaranya.
 
Perseroan juga memperoleh manfaat dari dekatnya jarak antara wilayah PKP2B dari MSJ dan SB, 
yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menggunakan fasilitas dan infrastruktur yang sama, 
termasuk fasilitas pengolahan batubara, jalan angkutan batubara dan fasilitas pelabuhan tongkang. Melalui 
kepemilikannya di LLJ, Perseroan, Anak Perusahaan termasuk SB juga memiliki akses secara penuh 
terhadap armada kapal tunda dan tongkang yang dioperasikan oleh LLJ, yang pada saat Prospektus ini 
diterbitkan berjumlah 19 (sembilan belas) unit kapal tunda dan 25 (dua puluh lima) unit kapal tongkang, 
dengan tambahan 5 (lima) unit kapal tunda dan 5 (lima) unit kapal tongkang yang telah dipesan dan 
akan diterima LLJ secara bertahap mulai bulan Agustus tahun 2010. Selain itu, melalui kepemilikan 35% 
saham dalam LCM melalui LLJ, Perseroan, Anak Perusahaan, termasuk SB juga memperoleh akses 
yang lebih terjamin atas penggunaan derek terapung (floating crane) yang dioperasikan oleh LCM, 
sehingga Perseroan dapat lebih memastikan pengiriman batubara yang efektif dan tepat waktu dari 
fasilitas pelabuhan MSJ dan SB ke kapal-kapal pelanggan. Melalui seluruh kegiatan yang terintegrasi ini 
dan dengan akses yang terjamin atas infrastruktur utama yang dibutuhkan dalam mata rantai produksi 
batubaranya, Perseroan, Anak Perusahaan dan SB mampu melaksanakan kegiatan usahanya secara 
optimal, termasuk operasi penambangan, pengendalian kualitas, pemeliharaan, hubungan eksternal dan 
sumber daya manusia, serta mampu mengoptimalkan sistem yang ada untuk memperoleh skala ekonomi 
dan menekan biaya-biaya operasional. Selain itu, dengan adanya upaya pengembangan infrastruktur 
dan logistik yang dimiliki Perseroan, MSJ termasuk SB, seperti perbaikan jalan angkutan batubara 
dan perluasaan kapasitas pelabuhan tongkang di Separi, Perseroan, MSJ dan SB akan meningkatkan 
kapasitas pengolahan batubaranya sampai dengan 15 juta ton di tahun 2010, dalam rangka menunjang 
rencana ekspansi produksinya saat ini. 
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Dalam upaya untuk menjamin stabilitas dan kelancaran operasinya, MSJ dan SB senantiasa berupaya 
untuk menjaga hubungan kerjasama jangka panjang yang baik dengan kontraktor-kontraktor 
penambangan terkemuka, seperti PT Leighton Contractors Indonesia (“Leighton”), anak perusahaan dari 
Leighton Contractors Pty Limited, yang merupakan perusahaan kontraktor pertambangan dan rekayasa 
internasional terkemuka, PT Cipta Kridatama (“Kridatama”), anak perusahaan PT Trakindo Utama, yang 
merupakan salah satu pemasok peralatan berat terbesar di Indonesia, dan Petrosea. Seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, kontraktor melakukan sebagian besar dari kegiatan penambangan MSJ dan SB. 
Strategi ini dilakukan untuk mengurangi belanja modal dalam rangka pengadaan peralatan berat serta 
memungkinkan MSJ dan SB untuk memanfaatkan kekuatan dan fleksibilitas sumber daya manusia dari 
pihak kontraktor.
 
Melalui pengendalian dari mata rantai produksi batubaranya, Perseroan, Anak Perusahaan termasuk 
SB dapat beroperasi secara efisien dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip lingkungan hidup dan 
tanggung jawab sosial.

3. Prospek pertumbuhan yang menarik dari pengembangan cadangan terbukti dan terduga dan 
sumber daya batubara yang ada untuk mendukung ekspansi produksi

 
Wilayah PKP2B dan IUP dari Anak Perusahaan, termasuk MSJ, SB dan TBH memiliki cadangan dan 
sumber daya batubara yang mampu memberikan potensi pertumbuhan produksi di masa mendatang, 
dimulai dari MSJ yang yang sudah berproduksi sejak tahun 2004, SB, yang baru memulai produksi 
pada tahun 2009 dan, TBH, yang diharapkan dapat mulai berproduksi pada pertengahan tahun 2011. 
Pada tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan metodologi standar JORC, MSJ memiliki cadangan 
batubara yang dapat ditambang sekitar 95,3 juta ton dan sumber daya batubara sekitar 339,4 juta ton, 
sedangkan SB memiliki cadangan batubara yang dapat ditambang sekitar 16,0 juta ton dan sumber daya 
batubara sekitar 108,6 juta ton. Melalui kegiatan pengeboran tambahan, Perseroan berharap untuk dapat 
mengkonversikan sebagian dari sumber daya batubara MSJ dan SB tersebut menjadi cadangan batubara 
yang dapat ditambang, terutama untuk SB, dimana sebagian besar wilayah konsesi pertambangannya 
masih berada dalam tahap eksplorasi. Perseroan bermaksud untuk memulai kegiatan penambangan di 
TBH pada tahun 2011, dimana batubaranya diperkirakan mengandung sulfur yang relatif rendah yang 
memungkinkannya untuk dapat dicampur dengan hasil produksi batubara dari MSJ guna memenuhi 
permintaan pelanggan Perseroan,  Anak Perusahaan, dan SB. Pada tanggal 31 Desember 2009, TBH 
memiliki cadangan batubara yang dapat ditambang sekitar 11,5 juta ton dan sumber daya batubara 
sekitar 39,2 juta ton berdasarkan metodologi standar JORC. Selanjutnya, Perseroan merencanakan untuk 
meningkatkan kapasitas produksi batubaranya menjadi 5,2 juta ton untuk MSJ dan 2,2 juta ton untuk 
SB di tahun 2010. Melalui peningkatan produksi tersebut dan dengan dimulainya produksi TBH pada 
tahun 2011, Perseroan termasuk SB menargetkan untuk mencapai produksi masing-masing sebesar 
10,5 juta ton dan 14,5 juta ton pada tahun 2011 dan 2012. Untuk mendukung rencana peningkatan 
kapasitas produksi tersebut, MSJ dan SB pada saat ini telah memiliki fasilitas pengolahan batubara 
dengan kapasitas pengolahan sebesar 15,0 juta ton per tahun. 
 
4. Tim manajemen yang handal dan berpengalaman 

Perseroan dan termasuk SB berkeyakinan bahwa tim manajemennya memiliki pengalaman dan 
keahlian dalam mengelola perusahaan batubara. Setiap anggota dari tim manajemen senior memiliki 
pengalaman lebih dari 15 tahun di bidangnya masing-masing dan berasal dari gabungan tenaga ahli lokal 
dan internasional. Selain itu, pemegang saham Perseroan termasuk SB telah berkecimpung di industri 
pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur selama lebih dari 20 tahun, sehingga memberikan 
pemahaman yang unik dan mendalam kepada tim manajemen yang merupakan faktor penentu dalam 
keberhasilan Perseroan termasuk SB mengelola kegiatan usaha pertambangannya.  
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5.	 Profil	keuangan	yang	kuat	dan	fleksibel	untuk	menunjang	rencana	ekspansi	

Perseroan telah mampu mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba yang cukup signifikan dalam tiga 
tahun belakangan ini, yang terutama didukung oleh pertumbuhan majemuk rata-rata tahunan atau Compound 
Annual Growth Rate (CAGR) Perseroan sebesar 91,6% dari tahun 2007-2009 serta pertumbuhan marjin 
EBITDA dari 11,6% di tahun 2007 menjadi 29,3% di tahun 2009.  Pencapaian ini memungkinkan Perseroan 
untuk mempertahankan tingkat hutang yang relatif rendah yang mana pada tanggal 31 Desember 2009 total 
hutang Perseroan sebesar Rp505,2 milyar dan kas bersih sebesar Rp81,5 milyar (Kas bersih dihitung dari 
total hutang bank dan kewajiban sewa pembiayaan, dikurangi kas dan setara kas). Hal tersebut memberikan 
banyak fleksibilitas kepada Perseroan dalam mengembangkan usahanya. Pada bulan Maret 2010, 
Perseroan memperoleh fasilitas kredit perbankan baru sebesar US$200 juta, yang apabila dikombinasikan 
dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, akan memberikan dukungan keuangan yang kuat 
dalam mengimplementasikan strategi perluasan kapasitas produksinya.

3. STRATEGI USAHA
 
Perseroan berupaya untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan 
menguntungkan dengan menempatkan dirinya sebagai salah satu perusahaan pertambangan batubara 
terkemuka di Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan ini, strategi usaha utama Perseroan mencakup: 

1. Merealisasikan rencana peningkatan produksi
 
Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan produksi batubaranya melalui antara lain eksplorasi dan 
pengembangan kegiatan penambangan di wilayah konsesi pertambangan yang sudah ada, meningkatkan 
target produksi pada wilayah PKP2B dari MSJ dan SB, serta memulai operasi penambangan di wilayah 
IUP TBH yang diharapkan dapat dimulai pada paruh kedua tahun 2011. Perseroan, Anak Perusahaan 
termasuk SB pada saat ini memiliki kapasitas pengolahan batubara sekitar 15,0 juta ton per tahun dan 
bermaksud untuk memproduksi 5,2 juta ton batubara dari MSJ dan 2,2 juta ton batubara dari SB ditahun 
2010. Untuk mencapai target produksi tersebut, Perseroan akan terus meningkatkan dan mengembangkan 
infrastruktur yang diperlukan, yang diharapkan mampu memiliki kapasitas pengolahan batubara 
sebesar 20,0 juta ton pada akhir tahun 2011. Perseroan (termasuk SB) juga mentargetkan untuk dapat 
memproduksi batubara sebesar 10,5 juta ton dan 14,5 juta ton masing-masing di tahun 2011 dan 2012.

2. Memperkuat jaringan distribusi pasar
 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB akan terus mencari peluang untuk menjual produksi 
batubaranya baik ke pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan baru yang berada di kawasan Asia 
seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan pangsa 
pasarnya. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan penjualan produknya di pasar India 
dan Cina, yang memiliki potensi pertumbuhan permintaan batubara yang signifikan di tahun-tahun 
mendatang menurut Laporan AME. Dalam upaya mencapai hal tersebut, Perseroan termasuk SB akan 
terus memperkuat jalur distribusi di masing-masing pasar dengan menunjuk agen-agen pemasaran yang 
memiliki jejak rekam yang baik dalam pemasaran dan penjualan batubara.  

3. Memperkuat pengendalian mata rantai produksi batubara

Perseroan termasuk SB berkeyakinan bahwa kelancaran produksi dan pengiriman batubara yang tepat 
waktu merupakan hal penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Oleh karena 
itu, Perseroan berniat untuk lebih memperkuat tingkat integrasi vertikal operasinya dengan memperluas 
dan senantiasa memperbaiki setiap mata rantai produksi batubaranya. Perseroan termasuk SB secara 
teratur mengevaluasi peluang-peluang yang ada untuk dapat lebih memadukan operasinya dan meraih 
manfaat dari potensi sinergi di berbagai tahap proses produksi batubaranya. Salah satu contoh adalah 
pengkonsolidasian LLJ, sebagai upaya peningkatan efisiensi Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk 
SB dalam proses pengapalan batubara dan mengurangi ketergantungan kepada jasa pengapalan pihak 
ketiga.
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Perseroan termasuk SB merencanakan untuk terus meningkatkan efisiensinya pada operasi 
penambangan, pengangkutan, pemuatan, dan pengapalan batubara untuk mencapai target produksi yang 
telah ditargetkan dan untuk lebih menekan biaya produksi. Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB 
juga sedang mengevaluasi berbagai metode untuk menjaga dan lebih memperbaiki marjin operasi melalui 
optimalisasi proses operasionalnya, termasuk diversifikasi dari kapasitas kontraktor dan pengembangan 
kemampuan untuk melakukan kegiatan penambangan sendiri. Selain itu, Perseroan termasuk SB 
akan mengevaluasi peluang-peluang untuk mengakuisisi perusahaan kontraktor pertambangan untuk 
mempercepat peningkatan  kemampuan penambangan sendiri. 

4. Mengembangkan cadangan dan sumber daya batubara Anak Perusahaan dan SB 

Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB bermaksud untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi 
dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan batubara terbukti dan terduga serta terus mengevaluasi 
peluang untuk memperoleh wilayah tambang batubara baru untuk memfasilitasi pertumbuhan dan produksi 
batubara di masa depan. Kegiatan eksplorasi direncanakan untuk terus dilakukan di wilayah IUP TBH 
untuk mendapatkan data geologis, hidrologis, dan geoteknis yang terkini sebagai bahan evaluasi untuk 
memastikan potensi cadangan dan sumber daya batubaranya. Perseroan termasuk SB juga bermaksud 
untuk tetap fokus pada pembuktian sumber daya batubara yang telah teridentifikasi guna memperoleh 
kepastian tersedianya cadangan batubara di masa datang. Meskipun saat ini Perseroan dan Anak 
Perusahaan termasuk SB, telah memiliki cadangan dan sumber daya batubara yang relatif cukup besar, 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB tetap akan mempertimbangkan peluang-peluang akuisisi 
tambang-tambang batubara baru untuk lebih meningkatkan cadangan dan sumber daya batubaranya 
di masa mendatang.

5.  Melakukan akuisisi strategis dan kerja sama di sektor batubara dan energi

Perseroan secara berkala mencari peluang dan melakukan penjajakan kerjasama joint venture ataupun 
akuisisi strategis di sektor batubara dan energi. Rencana kerja sama joint venture serta akuisisi strategis 
tersebut, guna memperkuat posisi Perseroan, meningkatkan cadangan dan sumber daya batubaranya, 
meningkatkan intergrasi operasional, serta meningkatkan kemampuan pemasarannya. Perseroan 
melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki cadangan dan sumber daya batubara 
yang telah terbukti, kedekatan lokasi pertambangan dengan wilayah operasional yang ada saat ini serta 
perusahaan yang dapat memberikan keuntungan sinergi bagi Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk 
SB, baik dari efisiensi biaya operasional, peningkatan pendayagunaan fasilitas infrastuktur yang ada 
saat ini, pencampuran batubara serta pengembangan pengoperasian logistik batubara. Perseroan akan 
terus menjajaki investasi baik pada perusahaan yang telah beroperasi dan memilki sumber daya yang 
signifikan, maupun pada wilayah-wilayah tambang yang masih dalam tahap eksplorasi, dimana Perseroan 
dapat memanfaatkan pengalaman, pengetahuan serta reputasi yang dimiliki dalam rangka memastikan 
keberhasilan investasi di masa depan.

6. Terus mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan komunitas lokal

Wilayah PKP2B dan IUP Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB berdekatan dengan desa 
penduduk. Oleh karena itu, hubungan baik yang berkelanjutan dengan masyarakat setempat merupakan 
hal yang penting untuk menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan 
termasuk SB. Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB telah berhasil dalam membina dan 
mengimplementasikan beberapa program pengembangan komunitas yang mengarah pada kegiatan 
perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan bantuan teknis. Selanjutnya, Perseroan dan Anak Perusahaan  
termasuk SB juga berfokus untuk memadukan program tanggung jawab sosialnya (corporate social 
responsibility) dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan hidup. Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk 
SB akan terus berupaya untuk membina hubungan baik dengan komunitas setempat melalui program 
pengembangan desa-desa maupun melalui penciptaan lapangan kerja. 
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4. WILAYAH PKP2B DAN IUP

Peta berikut menunjukkan lokasi dari aktivitas operasi penambangan pada MSJ, SB, dan TBH, secara 
berurutan:

Sumber: Laporan Marston

Wilayah konsesi PKP2B yang dimiliki MSJ mencakup sekitar 20.380 hektar yang berlokasi di Kabupaten 
Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Wilayah PKP2B tersebut terletak sekitar 25 km di sebelah 
utara kota Samarinda, yang merupakan ibukota propinsi Kalimantan Timur. Daerah dimana kegiatan 
penambangan MSJ dilakukan terbagi atas lima blok, yaitu, Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, dan Blok E. 
Saat ini, batubara yang diproduksi MSJ berasal dari wilayah tambang Blok D serta sebagian kecil dari 
Blok E, sedangkan Blok A, Blok B dan Blok C kegiatan penambangannya telah selesai dilakukan.   

Wilayah konsesi PKP2B yang dimiliki SB mencakup sekitar 24.930 hektar yang berlokasi di Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur. Lokasi tersebut 
terletak sekitar 75 km di sebelah utara kota Samarinda. Daerah dimana kegiatan penambangan SB 
dilakukan terbagi atas empat blok, yaitu Blok Separi, Blok Birawa, Blok Uskap, dan Blok Santan. 

Wilayah konsesi IUP yang dimiliki TBH mencakup sekitar 1.886 hektar yang berlokasi di  Kabupaten 
Kutai Timur, yang terletak sekitar 35 km di sebelah barat kota Sangatta.

MSJ dan SB melaksanakan kegiatan penambangan di masing-masing wilayah sebagaimana ditetapkan 
dalam PKP2Bnya masing-masing. Berdasarkan PKP2B tersebut, masing-masing MSJ dan SB berhak 
untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya batubara selama jangka waktu 30 tahun 
terhitung dari saat dimulainya tahap produksi/eksploitasi, yang dalam hal ini berlaku hingga tahun 2034 
untuk MSJ dan tahun 2038 untuk SB. PKP2B tersebut dapat diperpanjang sebelum tanggal berakhirnya 
melalui kesepakatan antara pemegang PKP2B dan Pemerintah. Kementerian ESDM dapat mengakhiri 
PKP2B tersebut lebih awal jika pemegang PKP2B gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana 
disyaratkan dalam PKP2B tersebut. 

Perseroan berencana untuk melakukan eksplorasi penambangannya di wilayah IUP TBH sesuai dengan 



108

izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 10 Maret 2010, yang berlaku untuk periode 
1 (satu) tahun. IUP diberikan kepada TBH untuk melakukan eksplorasi, khususnya untuk konstruksi 
fasilitas produksi yang berlokasi di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur dengan luas 
sekitar 1.886 hektar. TBH diharuskan untuk membayar iuran tetap, yang harus sepenuhnya dibayar 
pada waktu yang telah ditentukan.

Karena sebagian wilayah PKP2B dari Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk MSJ dan SB serta 
IUP dari TBH, diklasifikasikan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai kawasan hutan 
produksi, maka MSJ, SB dan TBH diwajibkan untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
sebelum menjalankan kegiatan di dalam wilayah hutan produksi. MSJ dan SB telah memperoleh Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan TBH telah 
menerima Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga yang berada 
di masing-masing wilayah PKP2B MSJ  dan SB, dan wilayah IUP TBH (sesuai dengan metodologi standar 
JORC) berikut data produksi untuk tahun 2008 dan 2009: 

Pertambangan Blok

Cadangan yang dapat 
ditambang 
(juta ton)

Produksi 
2008

(juta ton)

Produksi 
2009 

(juta ton)

Produksi 
Kuartal I 

2010 
(juta ton)Terbukti Terduga

(kemungkinan)
MSJ A(1) ............... -- -- -- -- --

B ................. -- -- -- 0,15 0,08

C ................. -- -- 2,34 0,42 0,08

D(2) .............. 30,4 2,7 0,66 3,97 0,92

E(2) ............... 56,6 5,6 -- -- -

 Jumlah MSJ ...................................... 87,0 8,3 3,00 4,53 1,09

SB(3) Separi(4) ...... 10,6 5,4 -- 1,25 0,64

Uskap ........ -- -- -- -- --

Birawa........ -- -- -- -- --

Santan(5) ..... -- -- -- -- --

 Jumlah SB ........................................ 10,6 5,4 -- 1,25 0,64

TBH(6) Blok I (A)(7) .. -- 11,5 -- -- --

Blok II (B) .... -- -- -- -- --

 Jumlah TBH ...................................... -- 11,5 -- -- --
Jumlah .................................................. 97,6 25,2 3,00 5,78 1,72

         ___________________
Sumber: Laporan Marston dan Perseroan
(1) Per Januari 2007 (bukan JORC).
(2) Per Juni 2008 (berdasarkan standar teknis JORC).
(3)  Operasi penambangan dimulai pada kuartal pertama tahun 2009.
(4)  Per Oktober 2008 (berdasarkan standar teknis JORC).
(5) Per November 2008 (sesuai standar JORC).
(6) Rencana dimulainya produksi pada tahun 2011.
(7) Per Februari 2008 (berdasarkan standar teknis JORC).

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan sumber daya batubara terukur (measured), terindikasi dan 
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terduga sesuai dengan metodologi standar JORC dan non-JORC untuk wilayah PKP2B dari MSJ dan 
SB, serta IUP dari TBH per tanggal 31 Desember 2009: 

(dalam jutaan ton)
Perkiraan Sumber Daya Batubara Estimasi

 non-JORC (10)Pertambangan Blok Terukur
(measured) Terindikasi Terduga Jumlah

MSJ A(1) ................ -- -- -- -- 5,2

B(2) ................ -- -- -- -- 0,6

C .................. -- -- -- -- --

D(3) ............... 167,9 36,2 4,5 208,6 --
D (telah 
ditambang)...

(4,6) -- -- (4,6) --

E(4) ................ 107,9 25,0 2,5 135,4 --

 Jumlah MSJ .......................... 271.2 61,2 7,0 339,4 5,8

SB Separi(5) ......... 23,3 11,4 6,9 41,6 118.4

Mined ............ (1,3) -- -- (1,3) --

Uskap(6) ......... -- -- -- -- 231,1

Birawa(7) ........ -- -- -- -- 88,8

Santan(8) ........ 22,3 23,1 22,9 68,3 134,7

 Jumlah SB ............................. 44.3 34,5 29,8 108,6 573,0

TBH Blok I (A)(9) .... 33,0 3,0 3,2 39,2 --

Blok II (B) ...... -- -- -- -- --

 Jumlah TBH .......................... 33.0 3,0 3,2 39,2 --

Jumlah ......................................... 348.5 98,7 40,0 487,2 578,8
__________________
Sumber: Laporan Marston
(1) Diperoleh dari “A Technical and Business Planning Study of the Mahakam Sumber Jaya Project, January 2007” oleh Marston 

(bukan laporan JORC).
(2) Estimasi Perseroan atas sisa sumber daya pada tanggal 31 Desember 2009.
(3) Sumber daya Blok D diperoleh dari “Updated Estimate of Coal Resources and Reserves in Blocks D and E, June 9, 2008” 

oleh Marston yang diestimasikan dengan standar teknis JORC.
(4)  Sumber daya Blok E diperoleh dari “Updated Estimate of Coal Resources and Reserves in Blocks D and E, June 9, 2008” 

oleh Marston yang diestimasikan dengan standar teknis JORC.
(5) Diperoleh dari “PT Santan Batubara – Separi JORC Coal Reserves Statement, 31st October 2008” oleh Minarco MineConsult, 

yang diestimasikan dengan standar teknis JORC.
(6) SB Uskap –  “Technical and Mining Assessment of the Santan Batubara Project, January 2007” oleh Marston (bukan laporan 

JORC).
(7) SB Birawa –  “Technical and Mining Assessment of the Santan Batubara Project, January 2007” oleh Marston (bukan laporan 

JORC).
(8) SB Santan –  “Geology and Resources of Santan Block” oleh Runge, November 2008, sesuai JORC
(9) Diperoleh dari “Coal Resources and Reserves Study for TBH, February 2008” oleh Marston, diperkirakan sesuai standar 

teknis JORC.
(10) Dari “analisis pertambangan konseptual atas Prospek PT Santan Batubara, Mei 2005” oleh MineConsult (bukan laporan 

JORC) dikurangi Jumlah Perkiraan Sumber Daya. Tidak termasuk tonase dari catatan 1 dan 2.

5. PRODUK BATUBARA
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MSJ dan SB memproduksi batubara untuk dijual ke pelanggannya dengan nilai kalori berkisar antara 
5.400 kkal/kg sampai dengan 6.400 kkal/kg (adb) dengan kandungan debu dan sulfur yang relatif rendah. 
Spesifikasi umum dari batubara yang dipasarkan dari masing-masing wilayah PKP2B dan IUP dirangkum 
pada tabel berikut ini: 

(dalam adb %)
Spesifikasi Batubara MSJ SB TBH
Total Kelembaban (ar %) ......................................... +17 +18 +19
Kelembaban Padu ................................................... +11 +12 +16
Kandungan Abu ....................................................... <9 4 – 8 4 – 8
Bahan Volatil............................................................ 38 – 42 39 – 41 38 – 40
Karbon Tetap ........................................................... 40 – 42 40 – 42 39 – 41
Nilai Kalori (adb kcal/kg) .......................................... 5,800 – 6,400 5,400 – 6,400 5,400 – 5.800
Total Belerang.......................................................... <1,0 <1,0 0,3 – 1,0
Indeks Ketergilingan Handgrove ............................. +45 +45 +45
Temperatur Penguapan Abu
 (Pengurangan)
 Temperatur Deformasi Awal ................................ > 1,250°c > 1,250°c > 1,250°c
 Temperatur Belahan Bumi ................................... > 1,250°c > 1,250°c > 1,250°c
 Temperatur Curahan ........................................... > 1,250°c > 1,250°c > 1,250°c
__________________
Sumber:  Perseroan

Seluruh wilayah PKP2B dari MSJ dan SB serta wilayah IUP dari TBH memiliki lapisan-lapisan batubara 
dengan ketebalan yang berkisar dari 0,3 meter sampai lebih dari 5 meter dengan ketebalan rata-rata 
kurang lebih 1,5 meter dan rata-rata kemiringan sebesar kurang-lebih 15 derajat. Setiap wilayah blok 
pertambangan yang dioperasikan Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB, memiliki kualitas 
kandungan yang bervariasi, baik di antara masing-masing lapisan maupun di dalam satu lapisan itu sendiri. 

Untuk secara konsisten mencapai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak pasokan batubara, Perseroan 
dan Anak Perusahaan termasuk SB, berupaya untuk memanfaatkan setiap peluang untuk mencampur 
batubara (coal blending) hasil produksinya, dimulai dari pencampuran di lokasi penambangan, di lokasi 
penimbunan batubara (stockpiles), di lokasi fasilitas pemuatan batubara, hingga di tongkang pada saat 
pengapalan. Untuk memastikan kualitas batubara hasil produksi MSJ dan SB memenuhi standar yang 
dijanjikan, MSJ dan SB senantiasa melakukan pengujian dan pengawasan (Quality Assurance) kualitas 
batubara di sepanjang jalur produksi secara berkelanjutan. Karena itu, strategi pencampuran batubara 
merupakan pertimbangan utama dalam perencanaan operasi untuk memperoleh hasil produksi yang 
sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pengiriman kepada pelanggan. Perseroan dan Anak Perusahaan 
termasuk SB, harus memperoleh izin dari Pemerintah setiap tahunnya dalam rangka membeli batubara 
dari pihak luar. MSJ telah memperoleh persetujuan untuk membeli batubara dari pihak luar dalam jumlah 
tertentu pada tahun 2010 untuk memfasilitasi kegiatan pencampuran batubara tersebut. 
 
MSJ dan SB, melaksanakan pengendalian kualitas (Quality Control) dari tahap eksplorasi sampai dengan 
tahap penambangan, pengangkutan, penghancuran (crushing), dan pemuatan untuk  memastikan 
bahwa pelanggan akan menerima produk batubara yang sesuai dengan spesifikasi pada kontrak yang 
disepakati. MSJ telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 dari SGS United Kingdom Ltd. pada tahun 2008. 
Selain itu, batubara hasil produksi MSJ dan SB dianalisa secara berkala di fasilitas laboratorium yang 
dimilikinya di setiap wilayah konsesi dan juga di lokasi penimbunan dan lokasi pemuatan tongkang untuk 
memastikan bahwa batubara yang dijual sesuai dengan spesifikasi kontrak dan bebas dari kotoran. 
Laboratorium tersebut juga melaksanakan perkiraan analisa kelembaban, kandungan belerang, nilai 
kalori, kandungan debu, dan melakukan pengujian kepadatan. Kegiatan laboratorium MSJ tersebut 
telah mengikuti standar ISO/ASTM. Disamping itu, pengendalian kualitas diawasi oleh Sucofindo dan 
Geoservices, dimana Sucofindo mengoperasikan sebuah laboratorium dilokasi penambangan. Kontrak 
pemasokan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB, pada umumnya mencakup target 
spesifikasi batubara yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB 
mengizinkan pelanggannya untuk memeriksa sistem pengambilan contoh (sampling) dan pemprosesan 
yang dioperasikannya. 

6. PROYEK PERTAMBANGAN BATUBARA
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MSJ

MSJ didirikan pada bulan Juni 1994 dengan nama PT Mahakam Sumber Jaya dan bersama dengan 
Pemerintah menandatangani PKP2B generasi ketiga pada tahun 2000. MSJ memulai kegiatan 
eksploitasinya pada tahun 2004 dan saat ini merupakan operasi pertambangan terbesar Perseroan dari 
segi volume produksi. Perseroan memiliki 80% saham dalam MSJ. Cadangan batubara di dalam wilayah 
konsesi MSJ diperkirakan mencapai 95,3 juta ton. Selanjutnya, berdasarkan metodologi standar JORC, 
sumber daya batubara yang terdapat di wilayah PKP2B milik MSJ adalah sekitar 339,4 juta ton. Pada 
tahun 2007, 2008, dan 2009, MSJ memproduksi masing-masing 2,8 juta ton, 3,0 juta ton, dan 4,5 juta 
ton batubara. Saat ini operasi penambangan MSJ berpusat pada Blok D dan E. Perseroan mentargetkan 
volume produksi batubara pada MSJ untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 dapat meningkat menjadi sebesar 
masing-masing 5,2 juta ton, 7,5 juta ton dan 9,0 juta ton batubara. 

Peta berikut ini memperlihatkan lokasi wilayah PKP2B dari  MSJ:

Sumber: Laporan Marston
 
Batubara yang diproduksi oleh MSJ pada umumnya memiliki kandungan kelembaban sekitar 15,1% 
dengan total kandungan belerang kurang dari 1,0% (adb) dan nilai kalori yang berkisar antara 5.800 
sampai 6.200 kkal/kg. Nisbah pengupasan (stripping ratio) MSJ pada tahun 2008 dan 2009 masing-
masing sebesar 12,5:1 dan 13,1:1. 
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Lokasi kegiatan penambangan MSJ berada pada jarak rata-rata sekitar 35 km dari fasilitas pengolahan 
batubara dan pemuatan tongkang di pelabuhan Separi dan dapat diakses melalui jalan angkut batubara 
yang dikelolanya. MSJ menggunakan teknik penambangan open-cut yang dikerjakan oleh kontraktor 
penambangan dan Perseroan berkeyakinan bahwa metode ini konsisten dengan teknik penambangan 
yang lazim dilakukan di Indonesia. Lokasi penimbunan batubara milik MSJ terletak di fasilitas pemuatan 
batubara yang memiliki kapasitas pengolahan batubara sekitar 10,0 juta ton per tahun (dengan telah 
dioperasikannya fasilitas penghancur yang baru pada awal bulan Mei 2010) yang didukung dengan 
infrastruktur pemuatan batubara yang dapat memuat sampai dengan 10,0 juta ton batubara per tahun.

Bagan di bawah ini secara singkat mengilustrasikan aktivitas operasi yang dilakukan oleh MSJ:

SB

SB didirikan pada tahun 1998 . Pada saat pendiriannya, SB dimiliki oleh Wesfarmers Coal (Indonesia) 
Pty, Ltd. (“Wesfarmers”) dan Petrosea, masing-masing dengan persentase kepemilikan saham sebesar 
50%. Pada tanggal 19 Februari 1998, SB memperoleh izin penambangannya dalam bentuk PKP2B. 
Pada tanggal 26 Juni 2002, PT Tanito Harum Indonesia membeli seluruh saham SB yang dimiliki oleh 
Wesfarmers, yang kemudian sebagai bagian dari reorganisasi aset-aset Grup Tanito, kepemilikan saham 
tersebut dialihkan ke Perseroan pada bulan Januari 2008. Per tanggal 31 Desember 2009, sumber daya 
batubara dalam wilayah konsesi SB berdasarkan metodologi standar JORC diperkirakan sebesar 108,6 
juta ton dengan cadangan batubara terbukti dan terduga berdasarkan metodologi standar JORC sebesar 
16,0 juta ton. Kegiatan penambangan di Blok Separi dimulai secara komersial pada triwulan pertama 
tahun 2009. Pada tahun 2009, SB memproduksi sebesar 1,3 juta ton batubara. Operasi penambangan 
SB saat ini berpusat pada Blok Separi, seiring dengan kegiatan eksplorasi yang dijalankan di wilayah 
pertambangan lainnya. Perseroan memperkirakan volume produksi batubara dari SB pada tahun 2010, 
2011 dan 2012, adalah masing-masing 2,2 juta ton, 2,5 juta ton dan 4 juta ton.

Pada tanggal 16 Januari 2009, SB dan Tanito Harum menandatangani perjanjian agen pemasaran 
yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut. Dengan adanya 
perjanjian tersebut, Tanito Harum akan bertindak sebagai agen untuk memasarkan dan menjual semua 
batubara hasil produksinya.
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Peta berikut ini memperlihatkan lokasi wilayah PKP2B dari MSJ dan SB:

Sumber: Laporan Marston

Batubara yang diproduksi oleh SB pada umumnya memiliki kandungan kelembaban sekitar 20%, dengan 
total kandungan belerang kurang dari 1,0% (adb) dan nilai kalori yang berkisar antara 5.200 kkal/kg 
sampai 5.600 kkal/kg. Rata-rata nisbah pengupasan pada SB untuk sampai dengan 31 Desember 2009 
adalah sebesar 11,6 : 1. 

SB menerapkan metode penambangan yang sejenis dengan MSJ yaitu dengan menggunakan teknik 
open-cut. Berbeda dengan MSJ, kegiatan penambangan dilakukan oleh Petrosea, yang juga merupakan 
pemegang saham SB. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara SB dengan Petrosea, 
ditentukan secara wajar (arms’ length). Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan, Mineral dan Batubara (“UU Pertambangan No. 4”), SB wajib mendapatkan persetujuan 
dari Pemerintah untuk menggunakan jasa kontraktor terafiliasi di wilayah pertambangan yang diusahakan 
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya UU Pertambangan No. 4. 

Jarak antara lokasi penambangan SB dan fasilitas pemuatan batubara di pelabuhan Separi adalah sekitar 
33 km. Sehubungan dengan kedekatan wilayah konsesi SB dan MSJ, SB menggunakan jaringan angkutan 
batubara yang sama dengan MSJ. Fasilitas penimbunan batubara SB di Separi memiliki kapasitas untuk 
menampung sekitar 300.000 ton batubara ROM dan 150.000 ton batubara yang sudah dihancurkan, 
sedangkan fasilitas pemuatan tongkang yang diperuntukan untuk SB dapat melakukan pemuatan sampai 
dengan 10 juta ton batubara per tahun. Mesin penghancur batubara yang diperuntukan untuk SB dapat 
mengolah sekitar 5,0 juta ton batubara per tahun.  

Berikut merupakan Ilustrasi dari perencanaan kegiatan operasi tambang sebagai berikut : 
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TBH
  
TBH didirikan pada tanggal 28 Agustus 1996 dan memulai kegiatan eksplorasi pada tahun berdasarkan 
KP Eksplorasi yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur. TBH telah mengubah bentuk KP Eksplorasinya 
menjadi IUP Eksplorasi, sebagaimana disyaratkan dalam UU Pertambangan No. 4. IUP Eksplorasi 
tersebut diberikan oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 10 Maret 2010 dan berlaku selama 1 (satu) 
tahun. Berdasarkan metodologi standar JORC, per tanggal 31 Desember 2009, sumber daya batubara 
dalam wilayah konsesi TBH diperkirakan mencapai sekitar 39,2 juta ton dengan cadangan batubara 
terduga sesuai dengan metodologi standar JORC sekitar 11,5 juta ton yang terdapat di dalam wilayah 
konsesi bagian selatan. Perseroan memperkirakan TBH dapat memulai kegiatan eksploitasinya di tahun 
2011. Untuk dapat melaksanakan kegiatan eksploitasi tersebut, TBH memerlukan IUP Operasi Produksi. 

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi tambang TBH:

 

Sumber: Laporan Marston

Batubara yang akan diproduksi oleh TBH diperkirakan memiliki kandungan air sekitar 22% dengan 
kandungan sulfur antara 0,3% dan 1,0% (adb) dan nilai kalori yang berkisar antara 5.200 kkal/kg sampai 
dengan 5.800 kkal/kg.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan teknik penambangan di TBH yang konsisten dengan 
teknik penambangan yang dilakukan oleh MSJ dan SB.
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Lokasi tambang Blok A di TBH berada kurang lebih 70 km di sebelah utara dari lokasi kegiatan  
penambangan batubara MSJ dan SB. Lokasi pertambangan ini dapat diakses melalui jalan angkutan 
sampai dengan fasilitas pemuatan tongkang yang direncanakan berlokasi di desa Betotak. Dalam 
persiapan untuk memulai operasinya, sebagian jalan angkutan batubara yang diperlukan telah mulai 
dibangun, namun masih membutuhkan pelebaran dan perbaikan sebelum dimulainya produksi komersial. 
TBH merencanakan untuk menyediakan fasilitas penimbunan batubara di lokasi fasilitas pemuatan 
batubaranya dengan kapasitas sekitar 100.000 ton. TBH akan menggunakan rancangan dan teknologi 
yang mirip seperti yang digunakan di MSJ dan SB untuk fasilitas pemuatan tongkangnya, tetapi 
dengan kapasitas yang lebih kecil sesuai dengan kapasitas produksi TBH yang lebih kecil. Rancangan 
dan konstruksi fasilitas pemuatan tongkang dan prasarana terkait direncanakan akan dimulai pada 
pertengahan 2010.

7. EKSPLORASI

Topografi, model geologi dan kualitas batubara dan optimalisasi cadangan serta studi perencanaan 
tambang atas wilayah PKP2B dari MSJ dan SB, didukung oleh serangkaian pengeboran eksplorasi, 
dari mana data lubang-lubang bor disusun sebagai bahan studi kelayakan. Data lubang bor untuk MSJ 
terdiri dari lebih 5.000 lubang bor dengan jumlah kedalaman pengeboran keseluruhan lebih dari 372.000 
meter. Masing-masing karyawan perusahaan yang terkait akan mensurvei lokasi lubang bor dan mencatat 
informasi hasil pengeboran dan juga mengambil contoh dari setiap lubang bor untuk kemudian diolah dan 
dimasukkan ke dalam database komputer. Pada saat yang sama dengan dukungan para ahli geologi, 
analisa korelasi atas lapisan-lapisan batubara dilakukan yang kemudian hasilnya dilaporkan sesuai dengan 
metodologi standar JORC. Khususnya untuk SB, sekitar 2.300 lubang bor telah diselesaikan hingga 
tanggal 31 Desember 2009, dan lebih dari 500 lubang bor tambahan dalam tahap perencanaan.  Untuk 
TBH, dari sekitar 350 lubang bor yang telah direncanakan, lebih dari 300 lubang bor telah diselesaikan 
hingga tanggal 31 Desember 2009. Berdasarkan model geologi dan rencana lokasi penambangan, sumber 
daya dan cadangan batubara dapat diperkirakan yang kemudian diverifikasi oleh konsultan independen 
sebelum Perseroan terkait dan konsultan independennya  merancang rencana lokasi penambangan 
untuk lebih memastikan cadangan batubara yang dapat ditambang.

8. KOMPENSASI LAHAN DAN TANAM TUMBUH

Sebagai bagian dari kegiatan produksinya, divisi perencanaan tambang Perseroan dan Anak Perusahaan 
termasuk SB, mengidentifikasi lahan yang diperlukan untuk berbagai penggunaan dan memberikan 
laporan  perencanaan kedepan kepada divisi kompensasi lahan. Selanjutnya, divisi kompensasi lahan 
setelah melakukan konfirmasi seperlunya mempersiapkan inventarisasi kepemilikan tanah dan melakukan 
verifikasi melalui pemerintah setempat untuk menyelesaikan klaim tanah yang tumpang tindih, apabila 
ada. Setelah kepemilikan yang sebenarnya dipastikan, divisi kompensasi lahan akan mempersiapkan 
peta terperinci dengan menggunakan peralatan survei dan pengukuran GPS. Berdasarkan peta dan 
pengukuran tersebut, Perseroan dan anak perusahaan terkait merundingkan dengan pemilik tanah yang 
bersangkutan mengenai luas lahan yang dibutuhkan dan kompensasi yang layak. Kompensasi atas 
penggunaan wilayah PKP2B dari MSJ dan SB sehubungan dengan rencana produksi di tahun 2010 dan 
2011 telah diselesaikan oleh masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan, kompensasi 
atas penggunaan wilayah IUP dari TBH untuk tahun 2010 dan 2011 pada saat ini sedang dalam proses 
penyelesaian.
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9. KEGIATAN OPERASI PENAMBANGAN DAN LOGISTIK
 
Diagram di bawah ini menggambarkan logistik batubara pada kegiatan penambangan di MSJ dan SB, 
yang rencananya akan diterapkan juga di TBH:

PROSES PENAMBANGAN BATUBARA

PROSES PENGOLAHAN BATUBARA

Sumber : Perseroan
 
Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kegiatan penambangan dan operasional MSJ dan SB  adalah 
antara lain spesifikasi produk yang dapat dipasarkan dan tingkat pencampuran batubara yang diperlukan, 
iklim dan curah hujan, nisbah pengupasan yang diperlukan dan tingkat produksi yang diinginkan serta 
kebutuhan untuk menimalisasi luas wilayah yang terganggu dengan memaksimalkan pembuangan tanah 
dalam lubang bekas penambangan (in-pit dumping).
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Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, MSJ dan SB melakukan kegiatan penambangannya di 
lokasi yang berbeda-beda dengan menggunakan metode open-pit. Sampai saat ini, kedalaman tambang 
maksimal dapat mencapai kurang lebih 60 meter, dengan menggunakan pengeruk hidrolik (hydraulic 
excavator) kelas 250-ton dan truk pengangkut berukuran 85-ton sampai dengan 100-ton untuk menambang 
baik limbah batubara maupun lapisan batubara. Pada awalnya, semua vegetasi yang ada akan dibersihkan 
sebelum proses penambangan dimulai dimana lapisan atas tanah (top soil) dipindahkan dan disimpan 
guna rehabilitasi wilayah bekas tambang nantinya.  Sebagian besar overburden dibor dan diledakkan 
sebelum dimuat ke dalam truk pembuangan untuk diangkut, pada awalnya ke daerah pembuangan yang 
terletak di luar lokasi penambangan dan kemudian ke dalam lubang bekas penambangan sesegera 
mungkin untuk meminimalkan gangguan lahan secara keseluruhan. Baik daerah pembuangan yang 
terletak di luar lokasi penambangan maupun lubang bekas penambangan akan  direhabilitasi kembali 
secara bertahap sepanjang masa usia tambang.
 
Pilihan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara ditentukan untuk meminimalkan 
terbuangnya batubara dan lebih penting lagi untuk meminimalkan dilusi batubara. Kontraktor dari MSJ 
dan SB menggunakan berbagai macam peralatan yang dipadankan dengan karakteristik lapisan batubara 
tertentu agar dapat memastikan teknis penambangan batubara yang bersih terjaga. Peralatan-peralatan 
pertambangan dan pengangkutan batubara dirawat dan dipelihara di lokasi penambangan. Kegiatan 
penambangan dilaksanakan secara terus-menerus. 
 
Kegiatan penambangan MSJ dan SB dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang buruk, terutama selama 
musim hujan, dimana hujan lebat dapat memperlambat pengangkatan overburden dan mengurangi volume 
produksi batubara. Divisi perencanaan tambang MSJ dan SB selalu berupaya untuk mengantisipasi dan 
menyesuaikan tingkat produksi batubara dengan memperhitungkan potensi penundaan karena kondisi 
cuaca dan mencadangkan persediaan batubara untuk periode 2 (dua) minggu di Separi dan pada interval-
interval sepanjang jalan angkut agar dapat mengurangi kemungkinan penundaan karena dampak cuaca.

Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB memusatkan perhatiannya pada aspek eksplorasi, 
perencanaan tambang, pengawasan produksi, pengolahan, pengendalian kualitas, kegiatan pemasaran 
dan mengontrakan aspek-aspek lain dari operasi penambangannya. Jasa para kontraktor diatur melalui 
kontrak jangka panjang untuk melakukan pengupasan lapisan tanah tertutup (overburden removal), 
penambangan dan pengangkutan batubara serta sebagian kegiatan reklamasi tambang. Kontrak-kontrak 
dengan para kontraktor tersebut umumnya memiliki tarif tetap untuk setiap ton batubara yang ditambang 
dan volume overburden yang dipindahkan yang juga dikaitkan dengan jarak pengangkutan. Para kontraktor 
MSJ dan SB tersebut bertanggung jawab atas kegiatan operasi penambangan dan transportasi serta 
penyediaan peralatan pertambangan yang diperlukannya, bahan-bahan konsumsi, dan suku cadang 
sesuai dengan kontraknya masing-masing. Operasi penambangan dengan menggunakan jasa kontraktor 
dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian biaya produksi batubara dengan memindahkan tanggung 
jawab untuk penyediaan sebagian besar dari peralatan, bahan-bahan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan 
dari Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kontraktor. Berdasarkan rencana operasi bulanannya, 
MSJ dan SB  menginformasikan kepada kontraktor mereka mengenai volume batubara dan overburden 
yang harus dikerjakan sebelum dimulainya kegiatan pada periode yang bersangkutan. Sebagian besar 
kontraktor di bayar dalam US$. 
 
MSJ telah menerima sertifikasi ISO9001 untuk manajemen kualitas pada tahun 2008. 

Batubara yang ditambang umumnya diangkut langsung dari wilayah operasi penambangan MSJ dan 
SB dengan menggunakan truk-truk ke lokasi fasilitas pengolahan, penimbunan batubara dan pemuatan 
tongkang di Separi, yang terletak di tepi sungai Mahakam. Jalan angkut batubara yang digunakan 
umumnya memiliki lebar sekitar 20 meter dengan tanggul jalan setinggi kurang lebih satu meter. Batas 
kecepatan semua truk pengangkut ditetapkan maksimum 60 kilometer per jam. 

Kontraktor-kontraktor utama Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB merupakan perusahaan-
perusahaan yang berpengalaman luas dan aktif di dalam industri pertambangan, seperti antara 
lain Kridatama, Leighton, PT Ricobana Abadi (”Ricobana”), Petrosea, PT Dwimakmur Primatamas 
(”Dwimakmur”), dan PT Bina Sarana Sukses (”BSS”) untuk overburden removal, penambangan batubara 
dan jasa pengangkutan.
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Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB memiliki kontrak berjangka dengan kontraktor-kontraktor 
pertambangan, di mana kondisi pembayaran diatur berdasarkan tarif tertentu untuk sejumlah volume 
overburden yang dipindahkan/dikupas dan jumlah batubara yang diangkut selama jangka waktu tertentu.  
Biaya produksi batubara yang dihasilkan biasanya ditetapkan berdasarkan lokasi dan keadaan medan 
dari wilayah penambangan, perkiraan nisbah pengupasan, jarak angkut batubara dan volume overburden, 
serta faktor-faktor lainnya yang biasanya mempengaruhi biaya operasional kontraktor pertambangan.

Tabel di bawah ini memaparkan kontraktor-kontraktor pertambangan MSJ dan SB yang dipekerjakan 
per tanggal 31 Maret 2010.

Kontraktor-kontraktor dan tanggung jawab yang dipekerjakan oleh MSJ dan SB 

Bidang Usaha

Nama Kontraktor Periode 
Kontrak

Tahun 
Permulaan

Pengangkatan 
Overburden

Volume & % 
Dipindahkan

Penambangan 
Batubara Peledakan Pemeliharaan 

Jalan
Pengangkutan 

Batubara

♦ PT Leighton  
Contractors Indonesia MSJ - 5 tahun 2008 √ √ √ √

♦ PT Cipta Kridatama MSJ - 5 tahun 2007 √ √ √

♦ PT Ricobana Abadi MSJ - 3 tahun 2009 √ √ √

♦ PT Petrosea Tbk SB - 5 tahun 2009 √ √ √

♦ PT Prima Cipta Perdana MSJ - 10 tahun 2007 √

♦ PT Prima Laksana Mandiri SB - 3 tahun 2009 √

♦ PT Dwimakmur MSJ - 3 tahun 2007 √

SB - 3 tahun 2009 √

♦ PT Bina Sarana Sukses MSJ - 2 tahun 2008 √

10. INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PRODUKSI
 
Semua hasil produksi batubara dari MSJ dan SB diangkut ke lokasi fasilitas penimbunan batubara dan 
fasilitas pemuatan tongkang di Separi, yang dilengkapi antara lain dengan jembatan timbang, peralatan 
pengolahan batubara yang terdiri dari 3 (tiga) unit mesin penghancur batubara dengan kapasitas 
terpasang masing-masing sebesar 1.000 ton per jam, reclaimer dan alat pemuatan ke tongkang (belt 
loading conveyor) baik untuk MSJ maupun SB. Sedangkan hasil produksi batubara dari TBH, nantinya 
akan diproses di fasilitas yang dimilikinya. Setelah melalui proses pengolahan seperlunya, batubara 
ditempatkan di atas ban berjalan (conveyor) untuk dibawa ke lokasi penimbunan batubara yang sudah 
dihancurkan (crushed coal stockpile) yang memiliki kapasitas 240.000 ton atau langsung dimuat ke 
tongkang. Peralatan conveyor yang ada mampu memuat sebesar 2.000 ton batubara per jam. Tongkang-
tongkang yang digunakan umumnya berkapasitas sekitar 8.000 ton batubara dan proses pengisian/
pemuatan umumnya memakan waktu kurang lebih 5 (lima) jam. Pada bulan September 2008, MSJ 
menyelesaikan perluasan fasilitas pengolahan batubara dan  pemuatan tongkang di Separi, yang 
meningkatkan kapasitas terpasang penghancuran batubara dan kapasitas terpasang pemuatan tongkang 
menjadi dua kali lipat lebih besar, yaitu masing-masing sebesar 1.000 ton per jam dan 4.000 ton per 
jam atau masing-masing setara dengan kurang lebih 10 juta ton per tahun dan sekitar 20 juta ton per 
tahun. Fasilitas penimbunan persediaan batubara untuk MSJ dan SB di Separi, masing-masing memiliki 
kapasitas maksimum sebesar 400.000 ton dan 300.000 ton. 
 
Perseroan pada saat ini merencanakan perluasan lebih lanjut kapasitas penghancuran batubara di fasilitas 
pemrosesan batubara dan pemuatan tongkang Separi. Perseroan memperkirakan bahwa, disamping 
2 (dua) unit crusher yang sudah beroperasi dan unit crusher ketiga yang telah terpasang pada awal 
bulan Mei 2010, perlu menambah unit crusher keempat berikut fasilitas conveyor baru ditahun 2011, 
untuk mendukung peningkatan kapasitas yang telah direncanakan. Dengan ketersediaan beberapa jalur 
pemuatan, Perseroan akan dapat meningkatkan kapasitas mata rantai produksinya dan mempersingkat 
waktu pemuatan tongkang.

 
Sebagian besar batubara yang diproduksi dan dijual oleh Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB 
dikirimkan langsung ke kapal-kapal pelanggan di laut terbuka. Dari lokasi fasilitas pemuatan tongkang di 
Separi, batubara dimuat ke tongkang yang masing-masing memiliki kapasitas 8.000 ton untuk diangkut 
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langsung ke lokasi pemuatan kapal di laut terbuka yang terletak di Muara Jawa yang berjarak sekitar 
143 km atau di Muara Berau yang berjarak sekitar 265 km dari pelabuhan Separi. Batubara tersebut 
kemudian di alih muat (transshipment) ke dalam kapal-kapal pelanggan dengan menggunakan derek-
derek yang terdapat pada kapal tersebut atau menggunakan derek terapung (floating crane). Dalam hal 
pengangkutan batubara dengan tongkang serta pemindahan batubara dengan floating cranes, MSJ dan 
SB didukung masing-masing oleh LLJ dan LCM.  Disamping itu, untuk mencukupi kebutuhan proses 
alih muat batubara, Perseroan juga menggunakan jasa pengangkutan dari pihak ketiga. Tabel berikut 
menggambarkan armada kapal tunda, tongkang dan floating cranes yang dioperasikan melalui LLJ dan 
LCM sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Nama Kapal
Tunda Ukuran Mesin Horse Power

(Daya Kuda)
Tahun 

Pembuatan Class Tonase 
Kotor

Tonase 
Bersih

Wira Laut 26,65 X 8,60 X 3,90 Meter Caterpillar 2,250 1996 BKI 228 69
Lautan 01 26,86 X 8,60 X 4,20 Meter Mitsubishi 2,060 2004 BKI 259 78
Lautan 02 26,86 X 8,60 X 4,20 Meter Mitsubishi 2,060 2004 BKI 259 78
Lautan 03 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2004 BKI 251 76
Lautan 05 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2004 NK 251 76
Lautan 06 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2004 NK 251 76
Lautan 08 27,31 X 9 X 4,16 Meter Mitsubishi 2,060 2005 NK 225 68
Lautan 09 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2006 NK 251 76
Lautan 11 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2008 NK 254 77
Lautan 12 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2008 NK 254 77
Lautan 15 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 254 77
Lautan 16 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 254 77
Lautan 17 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 255 77
Lautan 18 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2009 NK 255 77
Lautan 21 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 23 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 25 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 26 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77
Lautan 27 26,04 X 8,60 X 4,30 Meter Mitsubishi 2,060 2010 NK 254 77

Nama Kapal
Tongkang Ukuran Kapasitas

(ton) 
Tahun 

Pembuatan Class Tonase Kotor Tonase 
Bersih

Justin I 87,84m X 24,40m X 5,50m 8,000 1990 BKI 3143 943
Jasmine 01 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Jasmine 02 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Jasmine 03 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Jasmine 05 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2004 GL 3114 935
Borneo 01 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2005 GL 3114 935
Borneo 02 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2005 GL 3114 935
Borneo 03 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2006 GL 3142 943
Layar Jaya 01 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2007 GL 3142 943
Layar Jaya 02 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2007 GL 3142 943
Layar Jaya 03 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 05 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 06 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 07 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 08 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 09 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 11 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 12 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2008 GL 3142 943
Layar Jaya 15 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2009 GL 3142 943
Layar Jaya 16 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2009 GL 3142 943
Layar Jaya 21 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 23 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 25 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 26 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943
Layar Jaya 27 87,78m X 24,38m X 5,49m 8,000 2010 GL 3145 943

Nama Floating 
Crane

Kapasitas Pembuatan Bendera

Ukuran Tonase 
Kotor

Kapasitas 
Alih Muat 
(Ton/hari)

FC Lotus Dua 40,66m X 38,42m X 3,40m 759 10.000 1985 Indonesia
FC Lotus 328 79,23m X 40,16m X 7,20m 4.904 15.000 1988 Indonesia
FC LCM Jaya 90,00m X 26,00m X 3,80m 3.050 25.000 2002 Indonesia
FC TTL 11 70,00m X 32,00m X 4,00m 3.000 25.000 N/A Indonesia

11. PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

PKP2B yang dimiliki MSJ dan SB menetapkan bahwa setiap kegiatan pekerjaan pertambangan akan 
diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap tersebut mempunyai jangka waktu yang berbeda 
dan diperlukan persetujuan dari Pemerintah sebelum perusahaan pemegang PKP2B dapat beranjak ke 
tahap kegiatan penambangan selanjutnya. Tabel berikut ini menjelaskan tentang setiap tahap kegiatan 
penambangan menurut PKP2B:
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Tahap Penyelidikan Umum : Selama kegiatan penambangan ini, perusahaan pemegang PKP2B 
diharuskan melaksanakan penyelidikan umum di dalam wilayah konsesi 
miliknya untuk mengetahui lokasi potensi cadangan batubara setelah 
efektifnya PKP2B tersebut. Setiap penemuan cadangan batubara yang 
dipandang  signifikan harus dilaporkan kepada Pemerintah. Jangka waktu 
tahap penyelidikan umum berdasarkan PKP2B adalah selama 12 (dua 
belas) bulan. Setelah itu setiap daerah yang tidak teridentifikasi memiliki 
cadangan batubara harus dikembalikan kepada Pemerintah.

Tahap Eksplorasi : Setelah tahap penyelidikan umum, setiap perusahaan pemegang PKP2B 
diharuskan mengeksplorasi daerah dimana terdapat cadangan batubara. 
Jangka waktu tahap eksplorasi yang ditetapkan berdasarkan PKP2B 
adalah 36 (tiga puluh enam) bulan, dan dapat diperpanjang hingga dua 
kali dengan masing-masing perpanjangan dengan jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan. Setelah tahap eksplorasi tersebut setiap daerah yang tidak 
teridentifikasi memiliki cadangan batubara harus dikembalikan kepada 
Pemerintah.

Tahap Studi Kelayakan : Setelah tahap eksplorasi, setiap perusahaan pemegang PKP2B diharuskan 
melaksanakan uji kelayakan terhadap wilayah konsesi miliknya yang 
tersisa. Tahap studi kelayakan dilakukan dalam periode 12 (dua belas) 
bulan. Pada akhir studi tersebut, setiap perusahaan pemegang PKP2B 
wajib menyerahkan laporan kepada Pemerintah yang memuat seluruh 
data yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi beserta proposal proyek 
penambangan.

Tahap Konstruksi : Setelah tahap studi kelayakan, tahap konstruksi dimulai dimana pemegang 
PKP2B membangun infrastruktur dan fasilitas penambangan yang 
diperlukan agar proyek penambangan dapat mulai beroperasi. Pekerjaan 
konstruksi biasanya harus diselesaikan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) 
bulan setelah akhir dari tahap studi kelayakan.

Tahap Eksploitasi : Setelah tahap konstruksi selesai dan setelah mendapatkan seluruh 
persetujuan dan izin yang diperlukan, tahap eksploitasi dimulai.

PKP2B berlaku efektif selama 30 (tiga puluh) tahun setelah dimulainya tahap kegiatan eksploitasi,  
kecuali diperpanjang. Dalam ketentuan PKP2B di MSJ dan SB,  MSJ dan SB dapat meminta persetujuan 
untuk memperpanjang tahap eksploitasinya kepada Pemerintah menjadi IUP dengan perpanjangan  
2 (dua) x 10 (sepuluh) tahun.
 
PKP2B menyatakan bahwa kepemilikan cadangan batubara tetap merupakan milik Pemerintah hingga 
batubara tersebut dikirimkan kepada pelanggan. PKP2B juga menyatakan bahwa Pemerintah berhak 
untuk menerima royalti senilai 13,5% dari total penjualan batubara Perseroan setiap tahunnya dengan 
tunai, dimana batubara tersebut dinilai berdasarkan harga FOB (jetty). Selain itu, Perseroan juga dapat 
mengurangi beberapa biaya-biaya tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 
2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam 
Negeri, Perseroan wajib untuk menjual seluruh atau sebagian produksi batubaranya ke pasar domestik 
untuk memenuhi permintaan lokal. Penjualan tersebut akan didasarkan pada persentase minimal 
penjualan batubara yang ditentukan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan 
rencana yang wajib disampaikan Perseroan kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No.1604/30/MEM/2010 tertanggal 19 April 2010, pada 
tahun 2010 perusahaan batubara yang namanya terdapat dalam lampiran Surat Keputusan tersebut 
memiliki kewajiban memenuhi persentase pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) 
sebesar 24,75% dari total penjualannya. Kegagalan Perseroan apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan 
pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) tersebut, dapat mengakibatkan pengenaan 
sanksi administratif kepada produsen berupa peringatan tertulis hingga pemotongan produksi batubara 
atau mineral hingga 50% dari produksi tahun berikutnya.
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12. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
 
Kegiatan pertambangan TBH pada awalnya dilaksanakan berdasarkan KP yang diperoleh dari Pemerintah 
Daerah. Di dalam KP terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh pemilik KP dalam menjalankan 
kegiatan pertambangannya di wilayah pertambangan yang ditetapkan di dalam KPnya. Pemilik KP 
diwajibkan untuk membayar iuran tetap tahunan (dead rent) untuk setiap hektar dari wilayah KPnya 
Apabila pemilik KP mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atau mengubah komposisi pemegang 
sahamnya, maka pemilik KP harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati yang menerbitkan 
KP tersebut. KP dapat dicabut apabila pemilik KP dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang di atur di 
dalam KP tersebut. 
 
Berdasarkan persyaratan dalam UU Pertambangan No. 4. TBH telah mengubah KP yang dimilikinya 
menjadi IUP untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Pertambangan tersebut. 
Dalam pelaksanaan sistem baru ini, terdapat 2 (dua) izin usaha yaitu IUP dan Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (“IUPK”).  
 
Berdasarkan UU Pertambangan No. 4, pemberian IUP dilakukan melalui proses lelang yang diadakan 
oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi atau pemerintah pusat, tergantung pada lokasi 
wilayah konsesi. Sedangkan IUPK diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah konsesi 
yang kandungan mineral dan batubaranya dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, dimana 
prioritas pengelolaannya diberikan kepada BUMN, dan yang kemudian melalui proses lelang dibuka bagi 
perusahaan swasta yang ingin ikut berpartisipasi. Baik IUP dan IUPK dapat dimiliki oleh perusahaan-
perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).  

Berbeda dengan sistem perizinan yang sebelumnya untuk pertambangan batubara dimana terdapat  
5 (lima) jenis KP, IUP hanya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni: 

IUP berdasarkan Undang-undang  Cakupan Kegiatan Maksimum Periode
Pertambangan No. 4  dan Luas Wilayah
IUP Eksplorasi Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan  Sampai dengan 7 (tujuh) tahun. 
 dari proses pertambangan. Maksimum luas wilayah 50.000 hektar.
IUP Operasi Produksi Konstruksi, pertambangan, pemurnian dan  Sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dapat
 pengolahan, penjualan dan transportasi. diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing- 
  masing 10 (sepuluh) tahun. 
  Maksimum luas wilayah 15.000 hektar.

13. PENJUALAN DAN PEMASARAN
 
Perseroan dan Anak Perusahaan mengelola penjualan dan pemasaran produk batubaranya melalui divisi 
pemasaran internal. Divisi pemasaran tersebut didukung oleh staf pemasaran yang berpengalaman, yang 
bertanggung jawab untuk memelihara hubungan dengan para pelanggan. Dalam melakukan kegiatan 
pemasarannya, dan untuk beberapa pasar tertentu, Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB 
menggunakan jasa ahli pihak ketiga dalam bidang pengapalan dan logistik, dan teknologi batubara. Namun 
secara umum, untuk membantu kegiatan penjualan dan pemasarannya, Perseroan, Anak Perusahaan 
termasuk SB bekerja-sama dengan perusahaan-perusahaan perdagangan (trading companies) atau 
agen-agen lokal. Perseroan dan Anak Perusahaan juga secara teratur melakukan kunjungan ke para 
pelanggannya, sejalan dengan strategi Perseroan untuk memelihara hubungan baik dengan para 
pelanggannya.

Sebagian besar kontrak pasokan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan, yang umumnya  diukur 
berdasarkan volume batubara yang dipasok, umumnya mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun atau 
lebih dengan harga jual yang ditetapkan secara tahunan atau interval lain yang lebih pendek. Selama 
tahun 2009, sebagian besar kontrak pasokan penjualan batubara MSJ memiliki jangka waktu pasokan 
selama satu tahun atau lebih, sedangkan sisanya merupakan penjualan di pasar spot khususnya untuk 
penjualan oleh SB. Umumnya kontrak-kontrak pasokan batubara tersebut mensyaratkan jumlah minimum 
batubara per tahun yang harus dipasok oleh perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, beberapa 
kontrak tersebut juga ada yang memberikan opsi bagi pelanggan untuk menambah atau mengurangi 
pasokan di luar yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Harga penjualan batubara umumnya ditentukan berdasarkan harga batubara sejenis di pasar internasional 
yang berlaku pada saat harga kontrak penjualan ditetapkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
lain seperti kualitas batubara dan spesifikasi dari pelanggan (termasuk nilai kalori, tingkat kelembaban, 
kandungan abu dan belerang), pengaturan muatan, biaya pengapalan dan ketentuan pembayaran. 
Sebagian besar kontrak pasokan batubara MSJ dan SB menggunakan suatu harga tetap yang telah 
disepakati untuk jangka waktu tertentu, di mana harga tersebut dapat di negosiasi ulang pada akhir jangka 
waktu tersebut. Harga negosiasi ulang dapat mengacu antara lain pada indeks Newcastle globalCOAL 
Price Index, suatu indeks harga batubara dari Australia, yang dinilai sebagai acuan yang layak  untuk 
produk batubara Indonesia karena kemiripan karakteristik batubara hasil produksi kedua negara tersebut 
dan  kedekatan geografis antara mereka. Selain mengacu pada Newcastle globalCOAL Price Index, 
acuan lain yang kerap digunakan adalah harga yang ditetapkan oleh kesepakatan antara perusahaan-
perusahaan batubara Australia dengan perusahaan-perusahaan pembangkit listrik di Jepang
  
Harga batubara MSJ dan SB umumnya menggunakan US$ sebagai acuan. Persyaratan pembayaran 
dan pengiriman batubara diatur dalam kontrak pasokan jangka panjang yang berbeda-beda di antara 
para pelanggan. Sebagian besar pelanggan membeli batubara dari MSJ dan SB berdasarkan basis 
harga FOB (free on board), namun dapat juga berdasarkan basis harga C&F (cost and freight) atau 
berdasarkan basis harga CIF (cost, insurance and freight). Untuk penjualan ekspor, penggunaan basis 
harga FOB lebih lazim digunakan, sedangkan untuk penjualan domestik lebih kerap menggunakan basis 
harga C&F atau CIF. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer dana atau dengan menggunakan 
Letter of Credit.  Disamping itu, sebagian kontrak penjualan mewajibkan perusahaan yang bersangkutan 
untuk menyerahkan performance bond.

Sebagian besar penjualan batubara Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian kontrak yang dibuat 
langsung antara anak perusahaan terkait dengan para pelanggannya masing-masing. Pada tanggal  
31 Maret 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki  pelanggan-pelanggan yang berlokasi di 
beberapa negara yakni, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, Cina, Thailand dan Indonesia. Pada 
tahun 2009, berdasarkan volume penjualannya, sekitar 97% dari jumlah pelanggan Perseroan dan Anak 
Perusahaan bergerak di pembangkitan listrik, sedangkan sisanya bergerak di industri manufaktur. Sekitar 
92% dari seluruh penjualan Perseroan selama tahun 2009 merupakan penjualan kepada pengguna 
akhir. Tabel-tabel berikut menggambarkan sepuluh besar pengguna akhir batubara Perseroan dan Anak 
Perusahaan pada tahun  2009 yang dihitung berdasarkan volume penjualan:

Tabel berikut menggambarkan volume Penjualan batu bara untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Maret 2010, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009,  2008, 
2007, 2006 dan 2005.
 

Periode Volume Penjualan Domestik
(Ribuan Ton)

Volume Penjualan Luar 
Negeri 

(Ribuan Ton)

Total Volume Penjualan 
(Ribuan Ton)

 31 Desember 2005 - 2.272 2.272
31 Desember 2006 1.393 1.979 3.372
31 Desember 2007 1.767 2.019 3.786
31 Desember 2008 2.761 1.292 4.053
31 Desember 2009 5.336 690 6.026

31 Maret 2010 1.231 191 1.422

Tabel berikut menggambarkan pendapatan sewa kapal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Maret 2010, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009,  2008, 
2007, 2006 dan 2005.

Periode Pendapatan sewa kapal (Jutaan Rupiah)
31 Desember 2005 27.235
31 Desember 2006 55.293
31 Desember 2007 51.597
31 Desember 2008 125.312
31 Desember 2009 240.796

31 Maret 2010 49.632
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14. PERSAINGAN 
 
Perseroan dan Anak Perusahan termasuk SB bersaing di pasar internasional maupun di pasar dalam 
negeri. Para pesaing di pasar dalam negeri antara lain adalah produsen-produsen batubara lainnya antara 
lain seperti PT Adaro Indonesia Tbk, PT Kaltim Prima Coal (“KPC”), PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”), 
PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Bayan Resources Tbk (“Bayan”), Straits Asia Resources 
Ltd. (“Straits”), PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (“PTBA”) dan PT Indo Tambangraya Megah 
Tbk (“ITMG”). Di antara para produsen batubara yang disebutkan di atas maka KPC, Arutmin, Bayan, 
Straits, PTBA dan ITMG memproduksi batubara bituminous yang sebanding dengan jenis batubara 
yang diproduksi Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB. Pada umumnya, persaingan antar 
produsen batubara di Indonesia didasarkan pada faktor kualitas, biaya pengiriman dan harga batubara. 
Perseroan berkeyakinan untuk mampu bersaing dengan para pesaingnya karena Perseroan memiliki 
portofolio produksi batubara yang beragam (terutama batubara bituminous), operasi yang efisien melalui 
pengoperasian sendiri fasilitas pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang diperlukan, dan karena Perseroan 
menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya.
 
Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB di pasar internasional antara 
lain adalah produsen batubara dari negara-negara Australia, Afrika Selatan dan Cina. Di pasar Asia, 
persaingan antar produsen batubara terutama didasari oleh harga penjualan. Perseroan berkeyakinan 
bahwa Perseroan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang berasal dari negara-negara Australia 
dan Afrika Selatan karena secara geografis tambang-tambang Perseroan berada relatif lebih dekat 
dengan para konsumen di Asia dan juga karena biaya-biaya tenaga kerja dan penambangan yang 
relatif lebih rendah. Menurut Laporan AME, biaya pengapalan  batubara diperkirakan akan meningkat 
dari tahun 2009, sehingga hal tersebut memberikan Indonesia, secara geografis, keunggulan kompetitif 
dibandingkan dengan eksportir dari Australia dan Afrika Selatan. 
  
Selain persaingan yang datang dari para produsen batubara, Perseroan juga menghadapi persaingan 
dari para pemasok sumber daya energi alternatif selain batubara.

15. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB sangat mengutamakan keselamatan di lingkungan kerjanya 
dan telah menerapkan standar-standar internasional untuk aspek-aspek kesehatan dan keselamatan 
kerja. Komitmen Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB pada aspek-aspek ini dibuktikan dengan 
diraihnya sertifikasi OHSAS 18001 (Jasa Konsultasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja) oleh MSJ pada 
tahun 2008. Keselamatan di lingkungan kerja merupakan faktor penting yang senantiasa dievaluasi 
oleh Perseroan dan Anak Perusahaan terkait terutama pada saat melakukan ekspansi dan peningkatan 
kapasitas produksi batubaranya. Para kontraktor pertambangan Perseroan dan Anak Perusahaan 
termasuk SB juga diwajibkan untuk mengikuti dan memenuhi standar-standar pedoman keselamatan 
yang ditetapkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB. 

Pada tahun 2005 dan 2006 MSJ telah memperoleh penghargaan berturut-turut dari Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi sebagai perusahaan yang telah melampaui 1.000.000 jam dan 5.000.000 jam 
kerja tanpa kecelakaan  (1 million  and 5 millions man hours without lost time injury).   

Kemudian pada tahun 2009, MSJ   memperoleh kembali penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur 
sebagai perusahaan yang telah melampaui 7.000.000 jam kerja tanpa kecelakaan (7 millions man hours 
without lost time injury). 

Pada tahun 2010, MSJ  mendapat penghargaan sebagai perusahaan yang telah melampaui 7.200.702 
jam kerja tanpa kecelakaan  dari  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
  
Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB berkeyakinan bahwa kegiatan penambangannya telah 
sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dari segala segi yang material. Lahan-lahan di daerah 
bekas pertambangan direklamasi dengan cara diisi dan ditanam kembali dengan menggunakan jasa 
perusahaan setempat, sehingga Perseroan, Anak Perusahan termasuk SB juga turut serta mendukung 
kemajuan dan kemakmuran usaha masyarakat setempat. Sejak tahun 2004, lebih dari 900 hektar 
lahan telah direhabilitasi dengan penanaman lebih dari 380.000 pohon dan tanaman lainnya di daerah 
rehabilitasi. Tanah atau areal yang dipinjam pakai kawasan hutan setelah direklamasi akan diserahkan 
kembali kepada Kementrian Kehutanan. Penggunaan tanah pasca reklamasi yang tidak termasuk 
dalam izin Pinjam Pakai Kawasan hutan akan ditanam dengan tanaman komersial, peternakan ikan dan 
pengembangan daerah rekreasi.

MSJ dan SB telah memperoleh dokumen dan laporan AMDAL, RKL dan RPL yang meliputi produksi   
saat ini dan rencana pengembangannya dari Pemerintahan Daerah, sedangkan revisi AMDAL untuk 
TBH saat ini masih dalam proses.
 
Berdasarkan PKP2B dan IUP yang dimiliki, maka MSJ, SB dan TBH  diwajibkan untuk merehabilitasi 
daerah-daerah penambangan dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008 tentang 
Reklamasi dan Penutupan Pertambangan, wajib memberikan jaminan reklamasi kepada Pemerintah 
untuk menjamin dilaksanakannya kegiatan tersebut.
  
Setiap tiga bulan MSJ dan SB melakukan pemantauan atas kualitas udara melalui hasil uji emisi dari 
mesin dan peralatan yang digunakan pada wilayah penambangan  dan emisi yang dikeluarkan dari 
truk-truk pengangkut batubara. Pengujian kualitas udara tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang akan 
mengeluarkan laporan hasil temuan uji kualitas udara tersebut. Pada tahun 2008 dan 2009, tingkat kualitas 
udara tercatat pada tingkat yang normal. Limbah air dari lokasi penimbunan batubara yang disalurkan 
ke kolam pengendap, selalu dipantau oleh karyawan Perseroan, Anak Perusahaan dan SB serta setiap 
sebulan sekali dilakukan pemantauan oleh pihak ketiga  dan  Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
 
Kementrian ESDM mengawasi kepatuhan operasi penambangan MSJ dan SB  melalui penerapan undang-
undang dan peraturan lingkungan yang berlaku. Laporan triwulanan kinerja lingkungan hidup harus 
disiapkan dan diserahkan kepada Kementrian ESDM untuk setiap tambang-tambang yang dioperasikan 
oleh   MSJ dan SB, bersama-sama dengan peta yang menunjukkan lokasi aktivitas penambangan 
atau eksploitasi. Sejauh ini, Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk SB telah memberikan laporan 
triwulanan tersebut secara berkala dan sejauh ini tidak ada dampak lingkungan yang signifikan.

Perseroan melalui MSJ telah menerima sertifikasi ISO 14001 dalam rangka pengelolaan lingkungan 
operasi penambangannya dari SGS United Kingdom Ltd. dan pada saat ini Perseroan sedang 
mengupayakan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut untuk operasi penambangannya yang lain. Pada 
tahun 2006, 2007 dan 2008, MSJ dianugerahi beberapa penghargaan lingkungan hidup oleh Gubernur 
Propinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi. 
Pada tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi, menganugerahi MSJ  dengan 8 (delapan) penghargaan lingkungan, termasuk 
kategori Aditama untuk pengelolaan pemindahan lapisan tanah penutup (overburden) dan kategori Utama 
untuk pengelolaan reklamasi lahan bekas pertambangan, pemantauan lingkungan pertambangan dan 
pengelolaan erosi dan sedimentasi.
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Berikut merupakan penghargaan yang diperoleh MSJ yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada 
tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

No. Tahun Jenis Penghargaan Kategori Instansi yang memberikan
1. 2006 Hijau PROPERDA  KALTIM Tahun 2005-2006 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
2. 2006 Pratama Pengendalian  Erosi  dan  Sedimentasi DJMBP, Dept.  ESDM
3. 2007 Utama Pelaksanaan reklamasi kegiatan pertambangan batubara  DJMBP, Dept.  ESDM
   periode 2004-2006
4. 2007 Hijau PROPERDA KALTIM Tahun 2006-2007 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
5. 2008 Pratama Pelaksanaan Pengelolaan timbunan batuan penutup &  DJMBP, Dept.  ESDM
   kegiatan terkait lainnya pada kegiatan batubara
6. 2008 Hijau PROPERDA KALTIM Tahun 2007-2008 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
7. 2009 Hijau PROPERDA KALTIM Tahun 2008-2009 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
8. 2009 Biru Minus PROPERNAS Tahun 2008-2009 Kementerian Lingkungan Hidup 
9. 2009 Aditama Pengelolaan batuan penutup DJMBP, Dept.  ESDM 
10 2009 Utama Pengelolaan Erosi dan Sedimentasi DJMBP, Dept.  ESDM 
11. 2009 Utama Pengelolaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang DJMBP, Dept.  ESDM 
12. 2009 Utama Pemantauan Lingkungan Pertambangan DJMBP, Dept.  ESDM 
13 2009 Pratama Pengelolaan Pembibitan DJMBP, Dept.  ESDM 
14. 2009 Pratama Pengelolaan Kegiatan Sarana Penunjang DJMBP, Dept.  ESDM

Catatan : Tahapan Penghargaan – Aditama, Utama, Pratama serta Gold/Hijau/Biru/Merah/Hitam

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSJ dan SB sudah mempresentasikan rencana 
penutupan tambang untuk masing-masing tambang yang dioperasikannya kepada DJMBP, Departemen 
ESDM. MSJ dan SB telah memperoleh izin untuk penyimpanan sementara bahan-bahan berbahaya, 
khususnya dalam kaitannya dengan penyimpanan limbah B3. serta telah menunjuk pihak ketiga untuk 
mengelola limbah berbahaya.

17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL
  
Perseroan dan Anak Perusahaan dan SB telah berinisiatif membina proyek-proyek pengembangan 
masyarakat yang dilakukan di daerah-daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan dan SB 
beroperasi. Proyek-proyek ini dirancang untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat setempat. 

Perseroan dan Anak Perusahaan dan SB juga mensponsori program-program kemandirian masyarakat. 
Pada tahun 2008 dan 2009, masing-masing sebesar Rp1,5 milyar dan Rp0,8 milyar telah dikeluarkan 
pada proyek-proyek pengembangan masyarakat, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

•	 menciptakan kesempatan kerja dengan merekrut sampai dengan 85% dari kebutuhan tenaga kerja di 
lokasi penambangan dari masyarakat setempat serta mendorong para kontraktornya untuk melakukan 
hal yang sama;

•	 menciptakan kesempatan mengenyam pendidikan bagi masyarakat setempat, termasuk memberikan 
bea siswa dan turut serta dalam pengembangan kurikulum pertambangan di tingkat Sekolah 
Menengah Umum;

•	 mempromosikan kegiatan kebudayaan, kampanye donor darah, menjadi tuan rumah di acara-acara 
keagamaan, kebudayaan dan hari besar nasional, serta melakukan kerjasama dengan perusahaan 
lokal; dan

•	 pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum seperti jalan, masjid, fasilitas olahraga dan 
fasilitas untuk peningkatan penyediaan dan pengolahan air bersih.



126

X. INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA 

Semua data di bab ini, termasuk permintaan, volume produksi, ekspor, dan impor, diambil dari AME, 
suatu perusahaan yang terdiri dari ekonom independen di industri metal dan mineral. Penjamin Pelaksana 
Emisi dan Emiten tidak bertanggung jawab terhadap akurasi informasi di dalam laporan tersebut.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Permintaan atas Batubara Termal diperkirakan akan tetap kuat karena jumlah yang relatif berlimpah, 
keunggulan biaya dan pasokannya yang dapat diandalkan dibandingkan dengan sumber energi alternatif. 
Kami memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan impor rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan 
yang terjadi sepuluh tahun sebelumnya karena kematangan negara-negara berkembang. Namun 
demikian, berlanjutnya perluasan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara di Cina dan India akan 
menjamin kuatnya prospek permintaan Batubara Termal.

Di tingkat negara, eksportir Batubara Termal dari Indonesia unggul dari segi biaya angkutan laut ketika melakukan 
pengiriman ke Asia, relatif terhadap negara-negara pesaing utamanya. Hal ini penting karena pertama-tama, 
AME memprediksi sebagian besar tambahan permintaan Batubara Termal yang diperdagangkan secara global 
akan didorong oleh negara-negara berkembang di Asia, khususnya Cina dan India. Kedua, AME memperkirakan 
tarif pengiriman dunia meningkat di tahun 2010 karena naiknya biaya pengapalan, hal ini mempertinggi daya 
saing Indonesia di Asia atas eksportir lain dari Australia dan Afrika Selatan.

Indonesia diharapkan akan tetap menjadi eksportir Batubara Termal terbesar di tahun-tahun yang akan 
datang. Namun demikian, posisi Indonesia saat ini sebagai eksportir Batubara Termal terbesar di dunia 
pada satu waktu dapat tersaingi oleh Australia bergantung pada permintaan batubara dalam negeri 
Indonesia. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekspor Batubara Termal Indonesia akan dipengaruhi oleh 
‘program jalur cepat’ pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk 
meningkatkan pangsa batubara dalam kombinasi energinya dari kira-kira 11% menjadi 33% pada tahun 
2025. Pemerintah Indonesia juga berusaha mencapai kapasitas marjin cadangan setidaknya sebesar 
30%. Kapasitas tersebut saat ini diperkirakan sebesar kira-kira 15%. Badan Usaha Milik Negara  
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk memasang kapasitas pembangkit listrik tenaga 
batubara sebesar 9GW pada tahun 2010 dengan tambahan 1GW dari pembangkit listrik independen. 
Hal ini akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara dalam negeri sebesar 10GW 
pada tahun 2010 dan dapat memperlambat pertumbuhan tonase ekspor. Selanjutnya, usulan proyek 
batubara bituminus di Indonesia dan bagian dunia lainnya, yang saat ini dalam tahap uji kelayakan 
dan pengajuan, telah tertunda selama 18 bulan terakhir, akibat kesulitan baru-baru ini dalam usaha 
mendapatkan pendanaan proyek. 

Di antara eksportir utama dunia lainnya, hanya Colombia dan Australia yang ekspornya diperkirakan 
akan meningkat secara signifikan. Ekspor Batubara Termal dari Colombia dan Australia tidak diharapkan 
terpengaruh secara signifikan oleh dua hambatan utama yang mempengaruhi industri Batubara Termal 
ekspor dunia, yaitu permintaan dalam negeri dan kendala infrastruktur. Di Australia, kesepakatan  
baru-baru ini tentang sistem baru untuk akses pelabuhan Newcastle, yang menggunakan kontrak jangka 
panjang, akan mendukung ekspansi besar ekspor dari Hunter Valley.

Sebagai hasilnya, harga kontrak Batubara Termal patokan diperkirakan meningkat dalam jangka 
pendek, yang juga akan didukung oleh peningkatan biaya produksi yang timbul dari peningkatan nisbah 
pengupasan dan tingkat penambangan yang lebih rendah.

Riwayat dan Perkiraan Harga Kontrak Batubara Termal (US$/t FOB, Real 2010 Terms)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Harga
Kontrak 42 35 32 50 53 53 56 125 70 98  105

Catatan: Patokan diatas mewakili batubara khas Hunter Valley, basis FOB 6,322 kcal/kg GAR. Tahun mengacu ke 
Tahun Buku Jepang
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Kami yakin Perseroan mempunyai ciri khas yang positif karena karakteristik dan posisi batubaranya 
di kurva biaya angkutan kapal internasional. Karakteristik batubara MSJ adalah khas Batubara Termal 
bituminus Indonesia berenergi sedang ‘serba guna’. Karakteristik batubara SB berenergi rendah namun 
memiliki kadar abu dan belerang yang rendah. Hal ini menjadikan batubara SB berguna dalam campuran 
batubara dengan Batubara Termal berkadar abu tinggi dan berenergi tinggi. Selain itu, batubara SB juga 
cenderung bisa dijual sebagai Batubara Termal bituminus berenergi rendah secara terpisah di pasaran.

Gambaran umum ini ditingkatkan lebih jauh dengan ekspektasi AME akan peningkatan penggunaan 
Batubara Termal sub-bituminus bermutu rendah dan berenergi rendah seiring menurunnya mutu sumber 
daya batubara dunia rata-rata dari waktu ke waktu. Kami memprediksi bahwa perusahaan-perusahaan 
pembangkit listrik nampaknya akan lebih menghargai produk dari pemasok batubara bituminus yang 
sudah ada, seperti Perseroan.

LATAR BELAKANG

Batubara merupakan sumber daya alam berbahan dasar karbon yang sudah umum digunakan, yang 
ditambang dengan metode metode tambang terbuka maupun tertutup. Secara umum, terdapat dua 
karakteristik batubara yang dihasilkan untuk ekspor, yaitu batubara kokas dan Batubara Termal – keduanya 
termasuk kategori umum dari batubara bituminus dan batubara sub-bituminus. Pasar batubara kokas 
(“Coking coal”) dan Batubara Termal beroperasi relatif terpisah satu sama lain. Namun demikian, hingga 
derajat tertentu substitusi dapat terjadi di antara Batubara Termal tertentu dan batubara kokas bermutu 
rendah.

• Coking Coal, umumnya juga disebut sebagai batubara metalurgi, digunakan untuk menghasilkan 
kokas, yang digunakan sebagai reduktan dalam pengolahan besi dan baja. Sampai taraf tertentu, 
kokas juga digunakan dalam pembuatan dan peleburan logam dasar.

• Batubara Termal, juga disebut sebagai steaming coal, tidak memiliki sifat kimiawi dan fisik yang 
membuatnya lebih cocok untuk pembuatan baja dan kebanyakan digunakan sebagai sumber energi 
dalam pembangkitan listrik.

Sebagian besar produksi batubara dunia dikonsumsi di negara dimana batubara tersebut dihasilkan dan 
ekspor mewakili jumlah total produksi dunia yang relatif kecil. Di tahun 2009, sebagian besar batubara yang 
dihasilkan di Amerika Serikat dan Cina, dua produsen batubara terbesar di dunia, dikonsumsi di dalam 
negeri. Kebalikannya, industri batubara Indonesia sangat bergantung pada perdagangan ekspor dengan 
menggunakan angkutan laut. Indonesia merupakan eksportir Batubara Termal terbesar dunia di tahun 
2009, dengan jumlah ekspor diperkirakan sebesar 178 juta ton. Ekspor tersebut mencapai kira-kira 26% 
dari perkiraan perdagangan Batubara Termal ekspor dunia di tahun 2009. Negara pengekspor Batubara 
Termal penting lainnya meliputi Australia, Colombia, Russia, Afrika Selatan, Cina dan Amerika Serikat.
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Penggolongan dan Pemanfaatan Batubara

Berdasarkan komposisi geologis, ada empat karakteristik batubara bergantung pada kematangan atau 
tingkatan batubara. Urutannya (dari kematangan terendah sampai dengan kematangan tertinggi): lignit, 
sub-bituminus, bituminus dan antrasit. 

Batubara Bituminus 

Karakteristik Batubara

Spesifikasi batubara, seperti energi, belerang, abu dan uap air, secara umum dapat diukur berdasarkan 
dua basis, bergantung pada tahap dimana batubara tersebut dinilai. Spesifikasi batubara berdasarkan 
“as-received” meliputi baik kelembaban total (TM) dan kelembaban inherent (IM). Sementara itu, 
spesifikasi berdasarkan “air-dried” meliputi kelembaban inherent saja, yang merupakan kelembaban pada 
saat sampel berada dalam keadaan kering alami. Hal ini mengacu ke kelembaban yang ada sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari lapisan batubara dalam keadaan alaminya, termasuk air di pori-pori. 
Selanjutnya, nilai kalori batubara dapat dinyatakan dalam jumlah bruto, yang mengacu ke nilai kalori di 
bawah kondisi laboratorium; atau jumlah neto, yang mengacu ke nilai kalori bermanfaat dalam instalasi 
boiler. Jadi, seringkali diindikasikan apakah nilai kalori batubara dinyatakan dalam jumlah “air dried” atau 
“as received”, dan dalam jumlah bruto atau neto (misalnya GAD: gross air-dried, NAR: net as-received, 
GAR: gross as-received).

Pada umumnya faktor terpenting untuk menentukan mutu batubara adalah kandungan energi, kadar zat 
mineral (misalnya abu, belerang dan nitrogen) dan tingkat kelembaban. Faktor penentu terkendali utama 
adalah kadar zat mineral dan kelembaban, keduanya merupakan bahan yang tidak bermanfaat karena 
penambangan dan pengangkutannya menimbulkan biaya dan seringkali berdampak buruk terhadap 
proses pembakaran. Zat mineral menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti abu dan belerang 
yang dapat mengabrasi, mengotori atau merusak boiler atau tabung. Zat mineral juga menimbulkan 
permasalahan lingkungan hidup dalam pengumpulan dan pembuangan atau, jika tidak dikumpulkan 
dengan benar, dalam kualitas udara.

Karakteristik Batubara 
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Batubara Bituminus

Menurut Badan Energi Internasional (IEA), istilah ‘batubara keras’ terdiri dari batubara bituminus dan 
antrasit dan setara dengan batubara berkalori tinggi. Batubara keras meliputi semua batubara yang 
tidak teranglomerasi dengan nilai kalori bruto lebih besar dari 5,700 kkal/kg, berbasis (GAD) tanpa 
abu dan lebih dari 5.400 kcal/kg (GAR). Berdasarkan penggunaan akhirnya, batubara keras dapat 
dibagi ke dalam dua kategori: 1) steam coal (Batubara Termal) 2) batubara kokas (batubara metalurgi).  
1) Batubara Termal utamanya digunakan untuk menghasilkan uap air dalam pembangkitan listrik. Tujuan 
lain meliputi pemanasan langsung, pemanasan ruang dan air, pemanasan proses dan pengolahan semen. 
2) Batubara metalurgi digunakan untuk menghasilkan kokas metalurgi, yang digunakan sebagai bahan 
bakar di dapur tinggi dalam produksi baja.

Batubara Sub-Bituminus

Menggunakan definisi IEA, kami menganggap batubara sub-bituminus sebagai batubara yang tidak 
teranglomerasi dengan nilai kalori bruto antara kira-kira 3,950 dan 5,400 kkal/kg (GAR), berisi lebih dari 
31% zat volatile. Batubara sub-bituminus utamanya digunakan dalam pembangkitan listrik, dan untuk 
pencampuran dengan batubara bituminus yang mempunyai tingkatan kalori lebih tinggi. Hal ini seringkali 
dilakukan untuk memenuhi persyaratan minimum kandungan energi dan kelembaban untuk boiler atau 
untuk mengurangi emisi sulfur dioxide dan nitro oxide dari batubara bituminus dengan kadar belerang 
dan nitrogen lebih tinggi.

Parameter Mutu Batubara

Kandungan Energi

Kandungan energi, disebut sebagai nilai kalori atau energi spesifik, umumnya diukur sebagai panas yang 
dilepaskan setelah pembakaran penuh, dinyatakan sebagai jumlah panas (umumnya diukur dalam kilo 
kalori) per unit bobot batubara (dalam kilogram), atau ‘kkal/kg’.

Batubara Termal bituminus Australia patokan adalah untuk batubara Hunter Valley dengan kandungan 
energi sebesar 6,700 kkal/kg (GAD) atau 6,322 kkal/kg (GAR). Batubara Termal ekspor Australia memiliki 
kandungan energi yang secara signifikan lebih tinggi dari Batubara Termal ekspor Indonesia (termasuk 
batubara bituminus dan sub-bituminus), yang biasanya memiliki nilai kalori berkisar antara kira-kira  
4,575 kkal/kg hingga 6,900 kkal/kg (GAD).

Abu

Kadar abu dari Batubara Termal yang diperdagangkan secara internasional, khususnya yang berasal dari 
Afrika Selatan, Australia dan Cina, relatif tinggi (10% hingga 15%) dan menambah biaya pembuangan 
yang substansial bagi pelanggan batubara, terutama di negara padat penduduk dengan kesadaran 
lingkungan yang tinggi atau sedang meningkat, seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang dan Eropa Timur. 
Tekanan pelanggan terhadap pemasok untuk mengurangi kadar abu akan berlanjut dan nampaknya akan 
digunakan sebagai proses tawar menawar oleh pembeli dan pemasok sub-bituminus yang mencoba 
memasuki pasar.

Kadar abu kurang dari kira-kira 12% akan semakin dicari dari proyek ekspor baru dalam jangka menengah. 
Meningkatnya kebutuhan batubara berkadar abu rendah membuka peluang bagi batubara Indonesia 
yang sebagian besar memiliki kadar abu 3% hingga 8%.

Batubara Newcastle yang berasal dari Australia untuk pembangkit listrik biasanya memiliki kadar abu 
sebesar 12% hingga 13%, yang sedikit lebih rendah dari batubara Afrika Selatan rata-rata namun sedikit 
lebih tinggi dari batubara Indonesia.
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Belerang

Produsen batubara terus menerus ditekan untuk mengirimkan batubara berbelerang rendah sehingga 
pembangkit listrik dapat menunda dimasukkannya unit flue gas desulphurization (FGD). Hanya jika 
produsen listrik telah memasang unit FGD, sebagaimana halnya dengan sebagian perusahaan Eropa 
Barat, barulah batubara berbelerang tinggi dapat dibeli jika harganya kompetitif.

Lebih umum lagi, batubara berbelerang tinggi akan menjadi kurang bersaing dibandingkan batubara 
berbelerang rendah dalam pembangkitan listrik karena batubara dengan karakteristik itu akan:

• Dikucilkan dari pasar dimana tidak ada unit FGD yang terpasang namun pembatasan lingkungan 
atas emisi sulfur dioxide (SO2) keras, atau

• Menarik denda harga dibandingkan batubara berbelerang lebih rendah untuk mengimbangi emisi 
SO2 lebih tinggi.

Kadar belerang maksimal sebesar 1% merupakan tingkat yang dapat diterima secara umum untuk 
pembangkit listrik, namun hal ini bisa bervariasi bergantung pada opsi pencampuran untuk pembangkit 
listrik tersendiri.

Di masa depan, batubara dengan kadar belerang terendah akan disukai oleh kebanyakan utilitas. 
Sebagian utilitas akan membeli batubara semacam itu untuk menghindari pemasangan peralatan flue 
gas desulphurization dan sebagian lainnya akan mampu mencampurkan batubara semacam itu dengan 
batubara berbelerang tinggi.

Dalam hal proyek produsen listrik tenaga batubara independen (IPP) di Asia Selatan dan Tenggara, 
kebutuhan lingkungan merupakan salah satu faktor dalam kemampuan sebuah proyek untuk memperoleh 
pendanaan, karena pemberi pinjaman memiliki kekhawatiran akan risiko (atas kinerja lingkungan 
yang buruk dan peraturan lingkungan yang lebih ketat di kemudian hari). Akiibatnya adalah peralatan 
desulphurization akan diperlukan dalam kebanyakan proyek IPP, terutama proyek dengan kapasitas 
lebih besar dari 200 MW.  

Kadar Air atau Kelembaban 

Kelembaban menyerap panas dalam proses penguapan selama pembakaran, yang kebanyakan hilang 
dalam gas buang. Kadang-kadang merupakan sesuatu yang praktis untuk sebagian output atau ukuran 
fraksi tertentu untuk melewati proses basah tanpa melebihi spesifikasi abu, sehingga mengurangi 
kandungan air. Air harus ditambahkan pada sebagian batu bara tertentu untuk mengurangi permasalahan 
lingkungan berupa penggumpalan debu di tempat penumpukan dan alat angkutan, dan dalam sebagian 
kasus untuk menghilangkan risiko batubara terbakar secara spontan.

Harus dicatat bahwa penggolongan karakteristik batubara ke dalam kategori tetap untuk penggunaan 
di tingkat internasional sulit karena sistem penggolongan berbeda antar negara berdasarkan pada nilai 
kalori, bahan volatile dan karbon tetap di antara faktor-faktor lain. Sebagai contoh, meskipun definisi IEA 
tentang batubara sub-bituminus diterima secara luas di seluruh industri batubara, satu kelompok yang 
terdiri dari sebelas negara (termasuk Australia, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat) menggolongkan 
batubara sub-bituminus sebagai steam coal (yang mencakup semua antrasit dan batubara bituminus 
yang tidak digolongkan sebagai batubara kokas). Sementara itu, bagian dunia lainnya menggolongkan 
batubara sub-bituminus dengan lignit (batubara tidak teranglomerasi dengan nilai kalori kotor kurang 
dari 4.345 kkal / kg berbasis GAD), dalam kategori batu bara cokelat.

Memastikan bahwa informasi deskriptif dan analitis yang ada benar-benar mewakili spesifikasi batubara 
yang dirujuknya tidaklah selalu mungkin. Berkenaan dengan data Batubara Termal yang diperdagangkan 
secara global milik AME, Batubara Termal mengacu pada golongan antrasit, batu bara bituminus (bersama-
sama dikenal sebagai batubara keras) dan batubara sub-bituminus untuk negara-negara berikut ini saja 
- Australia, Belgia, Finlandia, Perancis, Islandia, Jepang , Korea, Selandia Baru, Meksiko, Portugal dan 
Amerika Serikat. Untuk bagian dunia lainnya (termasuk sebelas negara di atas), batubara sub-bituminus 
yang diperdagangkan secara global tidak digolongkan sebagai Batubara Termal.
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Metode Pertambangan

Teknik pertambangan batu bara yang paling tepat ditentukan oleh karakteristik lapisan batubara seperti 
lokasi, kedekatan dengan permukaan dan basis cadangan yang dapat diperoleh kembali. Biasanya lebih 
mudah untuk menambang lapisan batubara yang tebal dan terletak dekat dengan permukaan daripada 
lapisan bawah tanah yang tipis. Batubara ditambang menggunakan metode terbuka dan bawah tanah.

Teknik pertambangan terbuka umumnya digunakan ketika lapisan batubara berada kurang dari 80 meter 
di bawah permukaan, walaupun operasi hingga 250 meter di bawah permukaan telah dilakukan secara 
ekonomis.

Pertambangan batubara terbuka atau bawah tanah dalam skala besar merupakan perkembangan 
yang relatif baru di dunia industri batubara. Biaya pemindahan lapisan tanah penutup atau overburden 
(bahan tidak berharga yang melapisi batu bara) dalam jumlah besar adalah alasan utama penggunaan 
pertambangan batubara terbuka secara terbatas. Namun demikian, pengembangan mesin skala besar, 
seperti excavator dan dragline, telah memungkinkan untuk pemulihan batubara secara ekonomis dengan 
metode ini. Pertambangan terbuka memiliki keunggulan atas pertambangan bawah tanah dari segi 
keamanan dan dalam perolehan batubara yang jauh lebih tinggi karena tidak perlu meninggalkan pilar. 
Pertambangan terbuka juga memiliki kemampuan untuk mengambil semua lapisan batubara secara 
menyeluruh.

Benchmarking

Mutu Batubara

Penilaian AME atas batubara Perseroan berfokus pada dua merek batubara MSJ dan SB, yang 
spesifikasinya diberikan kepada AME oleh Perseroan. Sebagai catatan semua rujukan ke nilai kalori 
adalah berbasis “as received” kotor (GAR), kecuali ditentukan lain.

Kami percaya bahwa dua batubara Perseroan dengan merek MSJ dan SB, akan terus layak menembus 
pasar Batubara Termal internasional, dengan sasaran pembangkit listrik Asia.

Karakteristik merek MSJ adalah batubara bituminus khas Indonesia berenergi sedang. MSJ lebih unggul 
bila dibandingkan dengan batubara Indonesia dengan merek lainnya. Dengan demikian, merek MSJ 
cenderung digunakan sebagai Batubara Termal bituminus yang berdiri sendiri, mengingat status ‘serba 
guna’ nya yang solid, karena spesifikasinya tidak menunjukkan kelemahan yang signifikan.

Nilai kalori batubara merek SB menunjukkan bahwa SB adalah batubara bituminus khas Indonesia 
berenergi rendah. Namun, hal ini kemungkinan akan diimbangi oleh kadar abu dan belerangnya yang 
relatif rendah. Kami percaya SB memiliki nilai yang kuat dalam sifat pencampuran potensialnya, dengan 
sinergi substansial yang kemungkinan akan ada bila dicampur dengan Batubara Termal bituminus 
berkadar abu tinggi dan berenergi tinggi. Selain itu, kami juga percaya merek SB lebih dari mampu untuk 
menembus pasar Batubara Termal bituminus sebagai produk yang berdiri sendiri, yang mungkin dijual 
dengan harga lebih rendah dari MSJ, mengingat kandungan energinya yang lebih rendah.
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Perkiraan Spesifikasi Batubara Termal - Batubara Termal Harum Energi

Sifat Basis MSJ SB
Kaltim 
Prima

Melawan
Kideco 

Premium
JMB Coal Envirocoal

Arutmin 
6100

Tanjung 
Enim 
BA-67

(TM) Total Uap Air % ar 17 17.8 10.5 23.5 18 22 26 15 18
(IM) Uap Air Terikat % ad 11 13.3 5 18 11.6 15 14.4 9.5 9
Abu % ad 8 6 5 2.5-4.5 2 8 1.5 12 7
Bahan Mudah Menguap % ad 40 40.205 41 38.5 42 40 43 42 40
Karbon Tetap % ad 31.5 33.4 49 - 44 38.8 41.0 36.5 44.0
Total Belerang % ad < 1 0.66 0.7 0.2-0.6 0.11 0.70 0.10 0.85 0.70
Fosfor % ad - - 0.01 0.003 0.01 - - 0.005
Klor % ad - - 0.01 0.01 - - - 0.01 0.01
Nilai Kalori (GAR) Kkal/kg 5750 5377 6689 5350 5800 5276 5100 5729 5900

Sumber batubara Perseroan: Perseroan dimana telah diberikan batasan, AME telah memperkirakan dengan menggunakan rata-rata. 
Sumber semua batubara lain: AME, Laporan Perusahaan. Catatan: Spesifikasi yang disebutkan di atas adalah untuk batubara yang 
saat ini sedang dipasarkan.

Abu

• Nilai abu batubara yang diperdagangkan berkisar antara sekitar 1-15% berbasis “air dried” untuk 
batubara bituminus, dengan rata-rata nilai abu sebesar 9,6%. Rata-rata batubara Indonesia berbasis 
“air dried” adalah sekitar 5,6%.

• Pada kadar 6% dan 8% (ad) untuk batubara MSJ dan SB dari Perseroan, nilai ini berada di ujung 
akhir dari kisaran abu batubara khas Indonesia. Namun, berdasarkan standar global, batubara MSJ 
dan SB relatif rendah abu, terutama dibandingkan dengan Batubara Termal patokan Australia dan 
kemungkinan akan dikehendaki oleh pembangkit listrik dalam melengkapi batubara berkadar abu 
tinggi dalam campuran termal.

Belerang

• Batubara dengan kadar belerang di atas 1,0% pada umumnya kurang bersaing di pasar internasional. 
Dengan nilai 0,66%, belerang dengan karakteristik SB dapat bersaing di pasar global. Sementara itu, 
Batubara berkadar belerang relatif lebih tinggi untuk merek MSJ dapat dicampur dengan batubara 
berkadar belerang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

• Batubara rendah belerang diinginkan karena hal itu memungkinkan pengguna akhir untuk memenuhi 
peraturan emisi oksida belerang dengan aman dan cenderung untuk menghemat biaya dengan 
menghindari kebutuhan akan proses flue-gas desulphurization.

Energi Spesifik (Nilai Kalori)

• Perseroan saat ini memasarkan batubara MSJ yang mempunyai nilai kalori 5.750 kkal / kg (GAR). 
Hal ini menggolongkannya sebagai Batubara Termal bituminus, yang biasanya adalah setiap 
batubara dengan nilai kalori lebih dari sekitar 5.400 kkal / kg (GAR) (lihat Gambar 1: Jenis Batubara). 
Sementara itu, Perseroan juga memasarkan batubara SB yang memiliki nilai kalori 5.377 kkal / kg 
(GAR), menggolongkannya sebagai Batubara Termal bituminus berenergi rendah, menurut standar 
internasional.

• Dalam hal perbandingan energi dengan produsen Indonesia lainnya, MSJ sebanding dengan sebagian 
batubara dengan karakteristik bituminus yang berenergi lebih tinggi. Seperti Arutmin 6100 (5.729 kkal 
/ kg GAR), Kideco Premium (5.800 kkal / kg GAR) dan Tanjung Enim BA-67 (5.900 kkal / kg GAR).

• Sementara SB memiliki energi lebih rendah daripada MSJ di angka 5.377 kkal / kg GAR, kami mencatat 
meningkatnya kecenderungan memburuknya mutu cadangan batu bara global dan meningkatnya 
penetrasi batubara sub-bituminus Indonesia di pasaran. Hal ini kemungkinan besar meningkatkan 
nilai yang diberikan pada batubara bituminus Indonesia seperti SB di masa yang akan datang.
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Bahan Volatile

1. Baik batubara MSJ maupun SB dari Perseroan keduanya memiliki bahan volatile sekitar 40% (ad), 
lebih tinggi dari Batubara Termal Hunter Valley, tapi cukup konsisten dengan batubara Indonesia 
lainnya.

Kelembaban Terikat

2. Batubara dengan merek MSJ dari Perseroan memiliki kelembaban terikat sebesar 11% (ad), yang 
mampu bersaing dengan batubara Indonesia lainnya.

3. Batubara dengan merek SB dari Perseroan memiliki kelembaban terikat sebesar 13,3%, yang juga 
kompetitif, tapi lebih mirip dalam hal kelembaban dengan batubara bituminus, mengingat kelembaban 
inherent dari batubara bituminus Arutmin 6100 (9,5%) dan Tanjung Enim BA-67 (9%). Lebih sebanding 
adalah batubara jenis Melawan dari Kaltim Prima (18%) dan batubara jenis Envirocoal dari Adaro 
(14,4%), yang keduanya dipasarkan sebagai batubara sub-bituminus.

4. Meskipun demikian, kami tidak menganggap bahwa kelembaban terikat baik dari batubara SB 
maupun MSJ lemah di pasaran dan bahkan cukup dapat diterima sebagai Batubara Termal bituminus 
Indonesia.

Biaya Produksi

Perkiraan kurva biaya tunai penambangan Batubara Termal global AME untuk tahun 2010 dapat diuraikan 
sebagai berikut. AME memperkirakan biaya produksi nasional rata-rata (juga disebut sebagai biaya 
operasional), berdasarkan perkiraan rata-rata tertimbang dari tambang yang disurvei di setiap negara. 
Kategorinya telah dipecah menjadi tenaga kerja, penambangan dan pengolahan (bersama-sama sering 
disebut sebagai biaya ‘lapangan’), royalti, biaya pengangkutan lewat darat dan biaya pemuatan di 
pelabuhan.

Tambang-tambang di Indonesia biasanya merupakan penambangan terbuka dan umumnya dicirikan 
oleh biaya tenaga kerja, pengangkutan dan pemuatan di pelabuhan, serta rasio nisbah pengupasan 
(stripping ratio) yang rendah. Akibatnya, tambang-tambang Indonesia berada di antara yang terendah 
pada kurva biaya batubara thermal yang diperdagagkan lewat laut. Produsen batubara secara global 
mengalami kenaikan biaya yang besar antara tahun 2004 dan 2008, diikuti oleh penurunan pada tahun 
2009. Biaya diharapkan naik sekitar 5% di tahun 2010. Dalam jumlah nominal, biaya tunai produksi 
rata-rata global untuk Batubara Termal ekspor diperkirakan sebesar US$39,00 /t FOB pada tahun 2010, 
4,6% lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 namun masih 10% lebih rendah dibandingkan pada tahun 
2008. Sebagai perbandingan, biaya tunai produksi rata-rata Indonesia untuk Batubara Termal ekspor 
diperkirakan sebesar US$34,60 /t FOB pada tahun 2010.

Diluar royalti, Indonesia adalah produsen Batubara Termal ekspor dengan biaya terendah, di sekitar 
US$26,45 /t FOB pada tahun 2010. Produsen dengan biaya terendah di dunia pada tahun 2010 
diperkirakan adalah Afrika Selatan dengan biaya sebesar US$29,83 /t FOB dan Cina dengan biaya sebesar 
US $ 31,42 / t FOB. Eksportir batubara Afrika Selatan saat ini tidak dikenakan royalti oleh pemerintah, 
sedangkan rata-rata, royalti Cina hanya memberikan kontribusi biaya produksi batubara sekitar US$1,10 
/t FOB. Oleh karena itu, berbasis ‘lapangan’ dan angkutan semata (tidak termasuk royalti), eksportir 
Indonesia beroperasi dengan biaya terendah di dunia, secara rata-rata.
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Perkiraan dan Estimasi Biaya Tunai Tambang Batubara Termal berdasarkan 
Negara untuk tahun 2010

(US $ / t FOB)

Sumber : Laporan AME

Bahan mentah dan tenaga kerja telah berada di antara variabel biaya tunai yang paling signifikan dan 
kedua variabel ini melonjak antara tahun 2004 dan 2008 dan sedikit menurun pada tahun 2009. Harga 
minyak meningkat sebesar 162% antara tahun 2004 dan 2008 (mengambil rata-rata tahunan), sebelum 
menurun 42% pada paruh pertama tahun 2009 (mengambil rata-rata Januari-Agustus) sebelum kemudian 
kembali ke kira-kira US$75 per barel pada Mei 2010. Peningkatan kegiatan pertambangan, antara tahun 
2004 dan 2008, mengangkat baik permintaan maupun harga untuk berbagai input, termasuk tenaga kerja, 
peralatan, dan bahan habis pakai. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2009 (dalam jumlah mata uang 
lokal), karena banyak produsen memiliki kontrak yang menetapkan harga pada tingkat 2007 atau 2008 
selama beberapa tahun. Beberapa operator kereta api dan pelabuhan menegosiasikan biaya yang lebih 
tinggi pada tahun 2007 dan 2008 untuk mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang tinggi, dimana 
harga tersebut seringkali berlanjut selama beberapa tahun.

Royalti merupakan faktor dominan dalam perubahan harga terkini, bergeser cepat menanggapi fluktuasi 
harga Batubara Termal. Harga Batubara Termal patokan Jepang-Australia, sebagai dasar perhitungan 
royalti kami, jatuh dari sekitar US$125 / t FOB pada tahun 2008 menjadi US$ 70 / t tahun 2009, dan 
sebelum naik lagi ke US$ 98 / t tahun 2010 (semua harga FOB). 

Pergerakan valuta asing terhadap dollar AS juga memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam biaya 
tunai FOB rata-rata global. Mata uang eksportir batubara (dollar Australia, rand Afrika Selatan, Rupiah 
Indonesia dll) mengalami apresiasi kuat terhadap dollar AS antara tahun 2004 dan pertengahan 2008, 
tetapi terdepresiasi dengan cepat pada akhir 2008. Dengan banyaknya biaya produksi dan pengiriman 
terpatok dalam mata uang lokal, depresiasi mata uang eksportir batubara pada tahun 2010 menurunkan 
biaya produksi dalam mata uang US$.

Indonesia, eksportir Batubara Termal terbesar, telah berpindah dari bagian bawah kurva biaya pada 
tahun 2004, ke kuartil kedua pada tahun 2010. Biaya penambangan telah meningkat, dimana perluasan 
pertambangan Batubara Termal telah menghasilkan produksi yang kurang menguntungkan. Juga, tarif 
royalti yang tinggi di Indonesia yang dikombinasikan dengan kenaikan harga Batubara Termal telah 
meningkatkan biaya royalti. Selanjutnya, batubara Indonesia mempunyai nilai kalori rata-rata lebih 
rendah dibandingkan pesaing seperti Australia atau Afrika Selatan. Berbasis per gigajoule (GJ), Indonesia 
berpindah dari kuartal kedua ke kuartal ketiga.
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Angkutan Laut

Biaya pengiriman naik cukup tinggi hingga pertengahan-2008, sebelum turun di akhir tahun tersebut dan 
sedikit pulih pada tahun 2009. Biaya pengiriman di tahun 2010 hingga kini sedikit menurun hingga 1% 
dari rata-rata tahun 2009, yang telah mengurangi keuntungan kedekatan geografis di pasar batubara 
global. Namun, kami mengharapkan biaya pengiriman akan naik hingga 10% selama sisa tahun 2010. 
Harapan peningkatan biaya pengiriman ini memperburuk kesenjangan dalam biaya perolehan di antara 
produsen Batubara Termal utama, dan cenderung mempolarisasi perdagangan Batubara Termal menjadi 
pasar Atlantik dan Pasifik. Hal ini memperkokoh daya saing Indonesia di Asia, dengan eksportir Australia 
dan Afrika Selatan lebih keras terkena dampak kenaikan biaya.

Biaya pengapalan lebih murah pada tahun 2009 dan 2010 telah membuat pasar lebih global, dan akan 
memungkinkan eksportir Australia, Indonesia dan Afrika Selatan untuk merebut pangsa pasar dengan 
mengorbankan Amerika Serikat dan Kanada. Namun, dengan cepatnya Cina beralih ke status net importir 
Batubara Termal, Indonesia masih tetap merupakan eksportir Batubara Termal utama dengan biaya 
angkutan laut terendah di Asia. AME telah melakukan analisis ganda untuk biaya ekspor ke Jepang dan 
ekspor ke pasar-pasar baru termasuk Cina dan India. Secara umum, Indonesia memiliki posisi kompetitif 
yang menguntungkan di kedua segmen pasar ini. AME telah menggunakan Pelabuhan Oita di Jepang 
sebagai perwakilan untuk Asia.

Perkiraan Tarif Angkutan Laut Batubara Termal ke Pelabuhan Oita, Jepang
tahun 2006, 2008, 2009, 2010

Sumber : Laporan AME

Dalam metodologi penetapan biaya kami, biaya ballast leg dari setiap pelayaran dihitung sebagai jarak 
terpendek ke pelabuhan pemuatan dari Oita di Jepang, Rotterdam di Eropa, atau untuk pelayaran ke 
Amerika Serikat, pelabuhan penerima. Biaya angkutan laut dari masing-masing pelabuhan ekspor dalam 
periode 2004-2010 didasarkan pada rata-rata tahunan harga spot mingguan selama tahun tersebut dan 
tarif sewa selama 3 tahun dari 3 tahun sebelumnya untuk kapal Capesize dan Panamax.

Free on board (FOB) menandakan bahwa penjual membayar untuk transportasi barang ke pelabuhan 
pengapalan, ditambah biaya pemuatan. Pembeli membayar biaya transportasi angkutan laut, asuransi, 
pembongkaran, dan transportasi dari pelabuhan kedatangan ke tujuan akhir. Berlalunya risiko terjadi 
ketika barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Ongkos, Asuransi dan Muatan (CIF) 
menandakan bahwa penjual harus membayar ongkos dan muatan untuk membawa barang ke pelabuhan 
tujuan serta mengadakan dan membayar asuransi untuk pembeli. Adapun halnya dengan FOB, berlalunya 
risiko terjadi ketika barang melewati pagar kapal.
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Riwayat dan Perkiraan Biaya Batubara Termal berbasis FOB dan CIF Oita, Jepang
2006, 2008, 2009, 2010

Sumber : Laporan AME

Biaya angkutan laut dan FOB yang lebih tinggi mengangkat biaya perolehan rata-rata Batubara Termal 
antara tahun 2004 dan 2009. Kecenderungan tren regional adalah sebagai berikut:

• Cina adalah produsen dengan biaya CIF terendah yang melayani pasar Asia, karena kebutuhan 
angkutan lautnya yang minimal dan rendahnya struktur biaya FOB dari tambang ekspornya. Namun 
demikian, volume ekspor Cina telah sangat menurun karena peningkatan konsumsi dalam negeri.

• Eksportir Rusia meningkatkan posisi mereka sebagai pemasok bagi Eropa dengan biaya CIF terendah, 
dan hampir menggeser Indonesia sebagai pemasok bagi Asia dengan CIF termurah kedua. Komponen 
angkutan laut rendah Russia yang dikompensasikan untuk harga FOB melebihi harga Indonesia dan 
Afrika Selatan. Seiring menurunnya biaya angkutan laut rata-rata untuk semua produsen pada tahun 
2009, karena berakhirnya kontrak 2007 dan 2008, keuntungan ini akan terkikis. Akibatnya, biaya 
pengiriman yang lebih rendah akan mengurangi keuntungan biaya CIF Rusia, karena produsen dari 
tempat lain akan melihat penurunan biaya pengiriman sebagai persentase dari total biaya CIF.

• Afrika Selatan dan Australia kalah dengan Indonesia dan Rusia berdasarkan CIF di Asia Utara, karena 
perjalanan laut yang lebih lama untuk produsen yang berada di belahan bumi selatan menyebabkan 
perbedaan yang signifikan dalam biaya angkutan laut. Perbedaan-perbedaan ini akan menyempit 
seiring menurunnya biaya angkutan laut pada umumnya.

• Angkutan laut yang lebih mahal membuat ekspor dari Amerika Serikat ke negara ekonomi Eropa pada 
tahun 2007 dan 2008, walaupun biaya FOB tambang Amerika lebih tinggi.  Namun demikian, dengan 
kurang begitu dipertimbangkannya angkutan laut sekarang ini, Amerika Serikat telah menyelinap 
kembali ke atas kurva biaya CIF.
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Perkiraan Biaya Tunai FOB & CIF Batubara Termal, 2009
US$ per ton disesuaikan menjadi 6.700 GAR

FOB mengacu pada harga yang harus dibayar untuk batubara di lokasi eksploitasi pertambangan, 
termasuk transportasi barang ke pelabuhan pengapalan dan biaya pemuatan; CIF mengacu 
pada harga yang diberikan untuk biaya, asuransi dan muatan.

Sumber : Laporan AME

Cina, tetap merupakan salah satu negara produsen batubara dengan biaya terendah yang melayani 
pasar Asia karena kebutuhan angkutan lautnya yang minimal dan juga rendahnya struktur biaya FOB 
dari tambang ekspornya. Namun, ekspor Batubara Termal China jatuh dari estimasi 42 Mt di tahun 
2008 hingga 26 Mt di tahun 2009, akibat naiknya permintaan domestik untuk Batubara Termal. China 
sepertinya akan tetap menjadi penghasil batubara termurah, tetapi pasokan ekspor diantisipasi secara 
gradual berkurang dari pasar, dengan perkiraan ekspor 24 Mt di tahun 2010.

Dengan menurunnya tarif angkutan laut pada tahun 2009, Russia akan menyelinap kembali ke klasemen. 
Sementara itu, daya saing Afrika Selatan di pasar Asia Utara memburuk antara 2003 dan 2008, yang 
memperlihatkan kepekaan Afrika Selatan terhadap biaya angkutan laut, yang timbul akibat jaraknya dari 
pasar. Di pasar India, Afrika Selatan tetap kompetitif dengan hanya sedikit biaya angkutan laut yang lebih 
tinggi daripada Indonesia. Pasar Asia Utara akan kembali menghidupkan ekspor Afrika Selatan dengan 
menurunnya biaya pengiriman.

Biaya Batubara Termal ekspor telah meningkat secara dramatis, dengan biaya FOB rata-rata global 
naik sebesar 58% antara 2004 dan 2009. Komponen biaya utama (buruh, pertambangan, pengolahan 
dan royalti) dari biaya FOB naik 77%, sedangkan transportasi (pengiriman lewat darat dan pemuatan 
di pelabuhan) naik 18% selama lima tahun terakhir. Penyumbang utama kenaikan biaya FOB adalah 
meningkatnya biaya input pertambangan (buruh, solar, listrik dan peralatan), dan meningkatnya 
pengambilan cadangan yang kurang menguntungkan. Tren yang jelas termasuk penurunan mutu batubara 
(yang mempengaruhi biaya penyesuaian energi), rasio nisbah pengupasan (stripping ratio) yang lebih 
tinggi, dan jarak transportasi yang lebih lama. Kami memperkirakan terus meningkatnya biaya produksi, 
seiring eksploitasi baru cenderung mengarah ke cadangan batubara yang kurang menguntungkan, dalam 
hal metrik tersebut.
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Naiknya harga batubara tahun 2009 jauh melambungkan biaya royalti, karena kebanyakan royalti dipungut 
berdasarkan persentase harga jual. Dalam perhitungan biaya royalti, model kami menghitung biaya royalti 
rata-rata, dari harga rata-rata tertimbang semua karakteristik batubara yang dihasilkan tambang tertentu. 
Penyederhanaan ini mendistorsi perhitungan royalti, untuk tambang yang menghasilkan baik Batubara 
Termal maupun batubara metalurgi. Royalti rata-rata kurang dari royalti yang dibayarkan atas batubara 
metalurgi, tetapi lebih dari royalti yang dibayarkan atas Batubara Termal. Penaksiran berlebihan atas 
royalti Batubara Termal ini terutama terlihat bila ada perbedaan harga yang besar, contohnya di pasar 
tahun 2008, ketika batubara kokas semi-lunak harganya dua kali lipat harga Batubara Termal.

Perhatikan bahwa evaluasi AME atas biaya tunai FOB dan CIF (termasuk asuransi dan biaya angkutan 
laut) dari tambang ekspor Batubara Termal utama untuk periode yang mencakup 186 pertambangan di 
Australia, Kanada, Cina, Kolombia, Indonesia, Mozambik, Russia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan 
Venezuela. Produksi tambang-tambang tersebut kurang lebih setara dengan tiga perempat perdagangan 
Batubara Termal ekspor dunia pada tahun 2010.

PASAR BATUBARA TERMAL

Ikhtisar dan Gambaran Umum

Impor Batubara Termal untuk tahun 2009 relatif datar ke Eropa dan Korea Selatan, dan jauh menurun 
ke Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Impor Batubara Termal Korea Selatan dipertahankan dengan 
naiknya permintaan akibat dari penggantian banyak pembangkit listrik tenaga minyak ke batubara pada 
tahun 2008. Dari para importir utama hanya China dan India melihat peningkatan yang signifikan dalam 
impor Batubara Termal tahun 2009. Kedua negara tersebut akan memimpin pertumbuhan permintaan 
impor Batubara Termal selama tahun-tahun mendatang ketika mereka memperluas pembangkit listrik 
tenaga batubara. 

Pasar Batubara Termal dalam keadaan pemulihan yang stabil sejak krisis global dan perkiraan 
AME pada tahun buku Jepang 2011, patokan Jepang-Australia untuk kontrak Batubara Termal pada  
US$ 105/t FOB (harga benchmark mewakili batubara khas Hunter Valley settlement, basis  
6.700 kkal/kg GAD; 6.322 kkal/kg GAR).

Para pemasok telah cepat mencoba mengambil keuntungan dari rencana ekspansi pasar seperti tahun 
2007 dan 2008, ketika pasar Batubara Termal mencapai puncak penutupannya pada US$ 200/t FOB. 
Seiring dengan permintaan impor yang sebagian besar digerakkan oleh penggunaan pembangkit listrik 
China, pasar global menjadi semakin ketat karena negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mencoba 
menahan sumber daya Batubara Termal mereka untuk keperluan domestik. 

Outlook ini mengikuti tren naiknya harga kontrak Batubara Termal sejak settlement kontrak JFY 2009 
pada US$ 70-72/t tahun lalu. Pada April 2010, Xstrata mengumumkan settlement dengan perusahaan 
pembangkit listrik utama Jepang pada harga US$ 98/t (basis 6.322 kkal.kg GAR). AME memperkirakan 
bahwa patokan harga kontrak Jepang-Australia untuk Batubara Termal akan naik hingga US$ 105/t 
FOB di JFY2011 (real 2010 terms). Pertumbuhan pasokan untuk pasar ekspor diharapkan tidak cukup 
memenuhi permintaan berkelanjutan, tetap mempertahankan tingkat keketatannya.
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Perkiraan Pasar Batubara Termal yang 
Diperdagangkan Secara Global pada tahun 2011 (Mt)

Sumber : Laporan AME

Permintaan Batubara Termal dalam jangka pendek dan jangka panjang diperkirakan akan tetap kuat 
karena jumlah yang relatif berlimpah, keunggulan dari segi biaya dan pasokan yang handal dibandingkan 
dengan sumber energi alternatif. Kami memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan impor menjadi 
rata-rata lebih rendah daripada yang terlihat dalam sepuluh tahun sebelumnya karena kematangan negara 
berkembang. Selain  kendala permintaan yang didorong oleh resesi ekonomi, kami yakin pertumbuhan 
ekspor Indonesia juga akan dipengaruhi oleh:

• Rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara 
dalam negeri sebesar 10GW melalui “program jalur cepat”.

• Habisnya cadangan Batubara Termal bituminus di masa depan, mengingat bahwa cadangan yang 
paling menguntungkan sudah diproduksi.

• Pada akhir 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri yang menerapkan 
‘persyaratan penjualan dalam negeri’ pada penambang batubara (dikenal sebagai Kewajiban Pasar 
Dalam Negeri). Pemerintah berencana untuk menetapkan persentase minimal penjualan batu bara 
dalam negeri (dan mineral lainnya) setiap tahun, dan akan dihitung berdasarkan konsumsi batubara 
dalam negeri dibagi dengan produksi batu bara. Produsen dapat terus mengekspor batubara, 
sepanjang mereka mampu memenuhi persentase minimum yang diperlukan untuk pasar domestik. 
Pemerintah memprediksi konsumsi batubara dalam negeri akan menjadi 75Mt pada tahun 2010.

Kami memperkirakan bahwa batubara yang diperlukan untuk kapasitas pembangkitan listrik Indonesia masa 
depan dari pembangkit listrik pemerintah saat ini sebesar 10 GW yang sedang dibangun akan menjadi sekitar 
30Mtpa setelah terlaksana, yang sebagian besarnya diharapkan berupa batubara sub-bituminus. Lebih lanjut, 
mengingat keunggulan dari segi lingkungan dan biaya, serta sinergi campuran dengan batubara bituminus 
yang berenergi lebih tinggi, kami perkirakan permintaan batubara sub-bituminus dari konsumen Indonesia dan 
internasional akan meningkat secara signifikan dalam jangka panjang.

Permintaan Batubara Termal Global

AME memperkirakan bahwa impor sedikit menyusut pada tahun 2009. Penurunan curam dalam produksi 
industri pada paruh pertama tahun 2009 melihat penurunan yang signifikan dalam permintaan listrik dan 
konsumsi Batubara Termal. Pasar dunia akan menyusut bahkan lebih tajam kalau bukan karena perkiraan 
kenaikan impor bulanan terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya ke Cina (+143% pada tahun 2009) 
dan India (+17% pada tahun 2009). Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia impor Batubara Termal 
diharapkan naik pada tahun 2010.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

e

2
0

1
0

f

2
0

1
1

f

(M
t)

China India Japan

Korea, South Taiwan, China North America

EU-15 Russia Rest of World

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

e

2
0

1
0

f

2
0

1
1

f

(M
t)

Indonesia Australia China

Vietnam USA Colombia

Russia South Africa Rest of World



140

Perkiraan Permintaan Impor Batubara Termal Global (Mt)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Amerika Utara 34.5 31.8 43.2 40.1 47.4 53.1 50.0 49.4 34.2 34.7 34.2
Amerika Tengah dan Selatan 4.7 3.4 4.7 6.5 5.9 6.2 8.0 8.9 8.4 9.0 9.3
EU-15 128.2 128.0 137.4 146.3 147.1 157.4 150.8 150.0 145.1 150.2 154.9
EU-12 8.9 10.8 10.5 11.6 12.0 13.4 13.3 13.2 13.4 13.5 14.0
Eropa Lain 6.1 9.5 13.4 14.1 13.8 13.7 18.1 15.3 15.2 15.6 15.9
Russia 25.5 19.2 21.1 19.4 19.3 22.5 23.0 30.2 23.0 25.6 27.0
CIS lain 3.2 3.3 7.6 5.4 4.9 5.3 4.4 4.1 3.9 4.0 4.1
Cina 2.2 10.6 8.2 11.8 18.9 33.6 44.8 34.0 82.5 84.5 88.0
India 10.9 10.8 12.7 15.8 23.7 31.5 30.8 35.8 42.0 47.3 52.6
Korea Selatan 48.6 51.6 52.4 58.9 57.8 59.7 67.8 79.8 83.0 84.6 85.2
Jepang 92.4 94.4 102.6 114.8 118.0 115.4 123.0 127.8 107.0 84.6 85.2
Malaysia 4.1 5.5 8.8 10.7 9.0 11.1 11.5 12.5 12.0 110.0 112.4
Filipina 8.2 6.8 6.0 6.9 6.7 5.9 5.5 4.8 4.5 12.3 13.0
Taiwan., Cina 40.6 42.9 46.6 52.4 52.9 54.0 57.5 56.8 48.0 4.6 4.7
Thailand 4.9 5.5 7.8 7.5 8.5 11.1 14.21 15.9 14.5 52.1 54.5
Asia lainnya 15.5 14.7 15.2 15.6 15.7 17.9 18.8 17.2 18.3 14.8 15.1
Afrika dan Timur Tengah 17.0 14.0 18.2 15.6 18.8 18.1 18.2 18.2 17.0 19.0 21.7
Oceania 0.0 0.1 0.0 0.8 1.1 1.4 0.8 1.4 1.2 17.3 16.9
Dunia 455.4 462.9 516.5 554.0 581.5 631.2 660.3 675.5 673.1 700.3 724.7
Pertumbuhan 11.8% 1.6% 11.6% 7.3% 5.0% 8.5% 4.6% 2.3% -0.4% 3.0% 35%
Sumber : Laporan AME

Cina, khususnya, telah bertindak sebagai ‘penyelamat’ industri Batubara Termal ekspor, dengan 
pertumbuhan yang cukup besar dalam permintaan impor,  dikarenakan oleh harga batubara internasional 
yang lebih murah daripada harga dalam negeri untuk sebagian besar waktu di tahun 2009. Harga 
Batubara Termal domestik Cina tetap tinggi selama tahun 2009 karena berkurangnya penawaran secara 
substansial selama tahun tersebut. Dua penjelasan utama atas menurunnya produksi batu bara adalah 
usaha pengamanan yang diberlakukan pemerintah untuk menutup tambang kecil dan berbahaya, sebagai 
tanggapan terhadap berbagai kecelakaan tambang di Cina; dan konsolidasi industri batubara di seluruh 
propinsi pertambangan batubara utama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas industri penghasil batu bara Cina.

Di 2010 telah terlihat beberapa pemulihan konsumsi Batubara Termal, seiring pemain utama industrialisasi 
memulai ekspansi mereka. Contohnya impor Batubara Termal Jepang terus membaik dengan impor 
di bulan February 2010 naik 5% dari setahun sebelumnya. Konsolidasi pada kwartal Desember 2009 
dan Maret 2010 atas pemulihan periode sebelumnya, dengan naiknya impor dari Jepang dan Taiwan. 
Walaupun dengan peningkatan selama semester kedua tahun ini, pasar Batubara Termal internasional 
merasakan penurunan pertama tahunan sejak tahun 1993.

Dari para importir utama, hanya Cina dan India yang secara signifikan akan meningkatkan impor Batubara 
Termal di dekade yang akan datang. Dari basis yang rendah, impor Batubara Termal Cina dan India 
tumbuh dengan CAGR sebesar 21,7% dan 18,3%, masing-masing, antara tahun 2004 dan 2008.

Cina dan India merupakan produsen batubara dunia terbesar pertama dan ketiga, dengan estimasi 
masing-masing total produksi batu bara tahun 2009 sebesar 3.050 Mt dan 493 Mt, namun beralih ke 
impor sebab permintaan melampaui produksi dalam negeri. Kesenjangan antara permintaan dan produksi 
dalam negeri ini akan terus melebar seiring meningkatnya konsumsi listrik di negara-negara berkembang. 
Impor tersebut merupakan tambahan kecil pada produksi dalam negeri, tetapi peningkatan besar pada 
tingkat impor sebelumnya, dan komponen yang signifikan dari pasar internasional.

Kami optimis tentang pertumbuhan impor Batubara Termal Cina di masa depan karena peningkatan 
permintaan dalam negeri kemungkinan akan melebihi produksi lokal. Tren ini juga dipengaruhi oleh 
lokasi importir Batubara Termal Cina utama di bagian tenggara Cina (misalnya provinsi Guangdong dan 
Zhejiang), jauh dari daerah penghasil batubara di bagian utara.
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Dengan biaya pengiriman lokal yang merupakan 50% dari harga kirim batubara Cina, impor Batubara 
Termal cenderung kompetitif dengan produksi lokal dari segi biaya. Lebih lanjut, rencana pembangunan 
pembangkit listrik tenaga batubara India, yang ditandai dengan sembilan pembangkit listrik ultra-mega 
4GW, serta berbagai pembangkit listrik yang lebih kecil, menunjukkan bahwa impor Batubara Termal 
tambahan mungkin diperlukan untuk menambah produksi lokal dalam memenuhi konsumsi Batubara 
Termal dalam negeri.

Memang, menurut perkiraan yang dibuat pada bulan Oktober 2009 oleh Coal India Limited dan 
Komisi Perencanaan Pemerintah India, perusahaan listrik cenderung untuk menyelesaikan kapasitas 
pembangkitan listrik antara 44 dan 65 GW pada tahun 2012, bahkan penyelesaian hanya sebagian 
target Rencana Lima Tahun akan menjurus ke arah permintaan batubara tambahan kira-kira 200 Mtpa. 
‘Program jalur cepat’ kapasitas pembangkitan listrik 10GW yang direncanakan Indonesia diperkirakan 
akan menuntut tambahan Batubara Termal sebanyak 30Mtpa.

Jepang, Taiwan dan Korea Selatan semuanya mengkonsumsi listrik dalam jumlah yang signifikan di sektor 
industri mereka. Jepang dan Korea Selatan diperkirakan mengimpor lebih pada tahun 2010 dibandingkan 
tahun 2009. Pertumbuhan yang lambat di Korea Selatan disebabkan negara tersebut beranjak dari impor 
yang tinggi di 2009, dengan naiknya impor Batubara Termal disebabkan oleh selesainya pembangunan 
beberapa pembangkit listrik tenaga batubara pada tahun 2007 dan 2008 yang meningkatkan pangsa 
batubara dalam kombinasi energinya.

Penguatan dollar AS baru-baru ini telah mengecilkan minat ekspor Batubara Termal dari negara itu, 
membuat lebih banyak batubara Amerika tersedia untuk konsumsi dalam negeri. Sementara itu, impor 
Batubara Termal ke ke-15 negara Uni Eropa diperkirakan naik sebesar 3,5% pada tahun 2010 karena 
sebagian besar negara di kawasan tersebut bangkit dari resesi dengan impor 2010 diharapkan setara 
dengan tingkat impor 2008.

Penawaran Batubara Termal Global

Kami percaya bahwa faktor pembatas pertumbuhan ekspor Batubara Termal global dalam lima tahun 
adalah permintaan. Pertumbuhan impor diperkirakan akan meningkat menuju rate jangka panjang tipikal 
dalam jangka menengah. AME memperkirakan bahwa ekspor Batubara Termal turun sebesar 0,4% pada 
tahun 2009, tetapi diharapkan tumbuh 4.0% hingga 700.3 Mt di 2010.

Proyek yang dilanjutkan di akhir 2009 dan sedang dalam konstruksi diharapkan berlanjut dan memberikan 
pasokan baru ke pasar antara tahun 2010 dan 2013. Proyek-proyek tersebut bukan hanya membawa nilai 
positif pada tinjauan komoditas, tetapi juga meningkatkan profitabilitas karena harga Batubara Termal 
merangkak naik. Namun, AME tetap berhati-hati tentang beberapa usulan proyek yang hanya dalam 
tahap studi kelayakan atau perijinan karena ketersediaan kredit tetap ketat di sektor perbankan. Diduga 
beberapa proyek mungkin akan tertunda. 

Indonesia diperkirakan memiliki pertumbuhan ekspor terbatas dalam jangka panjang karena diumumkannya 
program elektrifikasi dalam negeri negara itu yang diperkirakan akan mengkonsumsi lebih banyak dari 
produksi batubaranya. Dengan hanya 54% dari penduduk memiliki akses ke listrik ada ruang untuk 
konsumsi listrik yang lebih tinggi.

Diperkirakan bahwa sebagian ekspor Indonesia akan dikirimkan ke India, didorong oleh keunggulan 
geografis Indonesia atas eksportir Batubara Termal yang bersaing, dan sejumlah besar saham minoritas 
dan perjanjian off take yang melibatkan konsumen batubara India.

Di antara eksportir utama lainnya, Kolombia dan Australia diperkirakan akan meningkatkan ekspor 
mereka. Perjanjian sistem baru untuk akses pelabuhan Newcastle, yang menggunakan kontrak jangka 
panjang, akan mendukung ekspansi besar ekspor Hunter Valley.
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Riwayat dan Perkiraan Penawaran Ekspor Batubara Termal Global (Mt)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Amerika Serikat 21.0 16.3 18.9 19.0 19.1 19.9 24.2 35.2 23.5 25.7 26.6
Kolombia 37.4 35.0 43.9 48.9 51.7 58.9 62.5 63.0 70.5 73.0 77.0
Venezuela 6.1 5.6 5.2 5.6 5.3 5.2 6.2 4.6 4.5 5.5 6.0
Kazakhstan 27.0 22.5 26.9 24.0 25.2 27.1 29.2 27.1 28.0 30.0 30.5
Russia 27.1 34.3 47.8 61.4 63.4 78.1 84.7 84.4 87.5 90.0 93.0
Afrika Selatan 66.4 67.3 67.1 63.6 72.8 65.4 65.4 66.6 67.3 73.0 76.0
China 78.4 67.5 77.9 74.0 61.5 54.5 47.8 41.5 25.0 24.0 23.1
Indonesia 66.8 77.4 88.4 107.2 126.8 161.1 177.6 178.8 178.1 185.5 192.6
Vietnam 4.0 5.4 6.7 10.6 14.7 22.9 27.1 22.0 19.5 17.5 13.5
Australia 88.3 99.5 105.2 108.4 108.8 112.8 113.5 123.8 142.7 149.1 158.4
Lainnya 32.9 32.2 28.4 31.4 32.3 25.2 22.0 28.4 26.5 27.0 28.0
Dunia 455.4 462.9 516.5 554.0 581.5 631.2 660.3 675.5 673.1 700.3 724.7
Pertumbuhan 11.8% 1.6% 11.6% 7.3% 5.0% 8.5% 4.6% 2.3% -0.4% 4.0% 3.5%

Sumber : Laporan AME

Permintaan Batubara Termal dalam negeri Cina akhirnya menyusul kapasitas produksinya - ekspor untuk 
tahun 2009 jatuh 40% dari tahun 2008, dan diduga terus turun di tahun 2011. Sementara itu, infrastruktur 
diperkirakan akan tetap menjadi masalah di negara-negara pengekspor yang bersaing, seperti Australia 
dan Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ada masalah berkelanjutan dengan jaringan angkutan rel Transnet. 
Peningkatan tingkat permintaan dalam negeri cenderung membatasi pertumbuhan ekspor di berbagai 
eksportir utama seperti Russia, Vietnam, serta Afrika Selatan.

Di Australia, pembangunan dan perluasan infrastruktur kereta api dan pelabuhan penting tampaknya 
semakin berkembang. Contohnya terminal batubara baru group infrastruktur di pelabuhan Newcastle 
telah menerima trainload batubara pertamanya untuk ekspor dan diharapkan mencapai kapasitas penuh 
30 Mt/t di pertengahan 2011.

Namun, tetap ada risiko apakah proyek-proyek kunci lain seperti ‘Northern Missing Link’, ‘Southern 
Missing Link’ dan ekspansi pelabuhan di Newcastle, Abbas Point dan Wiggins Island (Gladstone) dapat 
terwujud dalam jangka waktu yang direncanakan.

Pasokan Batubara Indonesia

Ekspor Batubara Termal bituminus Indonesia meningkat menjadi 178.1 Mt sejak tahun 2003 hingga tahun 
2009 (12% CAGR), menjadikannya eksportir terbesar di dunia sejak tahun 2005. Ekspansi cepat ini telah 
didorong oleh adanya cadangan batubara yang besar dalam radius 100 km dari pantai Kalimantan. Selain 
itu, banyak tambang dapat mengangkut batubara ke pelabuhan melalui kapal tongkang, menghindari 
keterbatasan rel yang telah melanda eksportir di negara-negara lain.

Riwayat dan Perkiraan Ekspor Batubara Termal Indonesia (Mt)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ekspor Indonesia 66.8 77.4 88.4 107.2 126.8 161.1 177.6 178.8 178.1 185.5 192.6
Bituminus 36.7 42.2 46.2 57.2 71.7 95.3 96.0 92.9 95.7 100.7 106.6
Sub-Bituminus 30.1 35.2 42.2 50.0 55.1 65.8 81.6 85.9 82.4 84.8 86.0

Sumber : Laporan AME

Dengan adanya cadangan paling menguntungkan yang sekarang tengah diproduksi, dan meningkatnya 
permintaan dalam negeri karena pesatnya ketenagalistrikan, era pertumbuhan ekspor Indonesia yang 
pesat telah berakhir. Indonesia kebanyakan telah memasok pasar Asia dalam beberapa tahun terakhir. 
Pada tahun 2009, AME memperkirakan bahwa negara-negara Asia Utara (Jepang, Korea Selatan, Cina, 
Hong Kong, dan Taiwan) mengambil 64% dari ekspor Indonesia, sementara konsumen utama di Asia 
Selatan dan Asia Tenggara (India, Thailand, Malaysia dan Filipina) memenuhi 28% lainnya.
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Tarif muatan yang tinggi pada tahun 2007 dan 2008 memberi Indonesia keuntungan yang signifikan 
atas eksportir pesaing ke Asia (misalnya Australia, Afrika Selatan), dan kerugian yang signifikan relatif 
terhadap eksportir Atlantik ke Eropa (misalnya Afrika Selatan, Kolombia). Namun tren ini berbalik di 2009, 
seiring dengan jatuhnya rates sesuai dengan aktifitas ekonomi, dimana keuntungan geografis Indonesia 
ke dalam Asia berkurang. Perbedaan harga tersebut diharapkan naik pada 2010, walaupun keuntungan 
biaya Indonesia sepertinya akan tetap di bawah level tahun 2007 dan 2008 karena perusahaan besar 
pelayaran global mengendalikan ongkos angkutan laut.

Terdapat kekurangan proyek Greenfield yang diumumkan di Indonesia yang memproduksi Batubara Termal 
ekspor pada tahap kelayakan atau kepastian. Kami memprediksi pertumbuhan pasokan batubara ekspor 
Indonesia berasal terutama dari perluasan brownfield, dengan peningkatan tonase secara substansial 
yang berasal dari Adaro, Arutmin, Berau Coal dan Kaltim Prima Coal. Cadangan yang paling diinginkan 
telah dikembangkan, dimana proyek-proyek baru cenderung memiliki rasio nisbah pengupasan (stripping 
ratio), geologi yang kurang menguntungkan dan tanpa akses langsung ke infrastruktur.

Riwayat dan Perkiraan Ekspor Batubara Termal Indonesia
Ekspor Batubara Termal 2010-2011 Tujuan Ekspor Teratas 2009

Sumber: Statistik Perdagangan (Indonesia dan Mitra Dagang)

Riwayat dan Perkiraan Tujuan Ekspor Batubara Termal 1999-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jepang 10.5 13.6 16.1 19.9 23.5 26.1 28.2 28.9 32.1 29.2
Korea Selatan 4.8 5.8 6.9 8.1 13.5 15.4 20.6 25.3 26.5 32.8
Taiwan 13.4 14.2 13.3 15.8 19.2 19.4 24.0 24.6 17.8 16.6
Cina 0.2 0.8 1.9 0.8 1.3 2.4 4.9 13.6 10.1 24.5
India 2.3 3.0 3.6 5.0 7.1 12.8 16.3 21.2 24.0 26.5
Amerika Serikat 0.7 0.5 0.8 1.8 1.7 2.1 2.9 3.3 3.1 1.7
EU-15 7.9 9.5 10.2 11.3 12.8 14.9 22.0 14.8 16.0 7.3
Hong Kong 2.8 4.6 4.7 7.5 8.2 9.8 10.2 11.4 10.7 11.0
Thailand 2.6 3.1 3.7 5.7 4.9 6.7 8.0 10.2 12.8 10.1
Malaysia 1.5 4.9 10.3 5.2 6.1 6.9 7.2 7.9 11.1 8.0
Filipina 3.0 3.2 2.2 3.0 2.9 3.4 4.6 4.7 4.2 5.2
Lainnya 2.3 3.5 3.5 4.4 6.1 6.9 12.3 11.7 9.8 5.1
Total 53.2 66.8 77.4 88.4 107.2 126.8 161.1 177.6 178.8 178.1
Sumber: AME, IEA, statistik perdagangan Pemerintah, Tex
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Perkiraan Sepuluh Besar Produsen Indonesia 2009
Total Produksi

Tingkatan Perusahaan Mt
1. Bumi Resources (1) 63.1
2. Adaro Indonesia 40.6
3. Kideco Jaya Agung 24.8
4. Indo Tambangraya Megah (2) 21.4
5. Berau Coal 14.3
6. Tambang Batubara Bukit Asam (3) 11.6
7. Bayan Group (4) 11.4
8. Straits Asia 8.4
9. Perseroan (5) 5.8

10. Baramarta 3.5

Sumber:  AME, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. (1) Terdiri dari Kaltim Prima Coal dan 
Arutmin Indonesia, (2) Terdiri dari Indominco Mandiri, Jorong Barutama Greston, dan Trubaindo Coal Mining.  
(3) Terdiri dari Bukit Asam dan Bukit Asam Ombilin. (4) Terdiri dari Wahana Baratama Mining, Teguh Sinar 
Abadi, Perkasa Inakakerta, Firman Ketaun Perkasa dan Gunung Bayan Pratamacoal. (5) Terdiri dari Mahakam 
Sumber Jaya dan Santan Batubara (100% diperhitungkan). 

Ikhtisar dan Gambaran Umum Pasar

Penentuan Harga

Batubara secara tradisional cenderung dijual sebagai komoditas biaya ditambah laba (cost-plus) yang 
berarti bahwa harga komoditas cenderung jatuh di atas atau di bawah biaya marjinal produksi bagi 
produsen dengan biaya tinggi hanya untuk sementara pada saat terjadi kelebihan atau kekurangan 
pasokan jangka pendek yang ekstrim. Harga Batubara Termal bergantung pada tingkat energi batu bara 
dan faktor-faktor lain seperti abu dan kelembaban, dengan harga dasar yang ditetapkan untuk tingkat 
energi 6.700 kkal / kg (GAR) untuk Batubara Termal patokan Australia dan kemudian disesuaikan secara 
pro rata. Sebaliknya, harga batubara kokas bergantung pada karakteristik batubara kokas.

Pasar batubara internasional dapat dibagi antara daerah pasar Asia Pasifik dan Atlantik, di mana kekuatan-
kekuatan pasar yang berbeda secara signifikan mempengaruhi harga batubara.

Pasar Asia Pasifik dicirikan oleh kurangnya sumber daya alam, terutama di negara-negara Asia Utara 
seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada impor bahan 
bakar dan bahan baku dan ketergantungan pada mitra dagang untuk pasokan energi. Jepang sebenarnya 
dianggap sebagai ‘pasar premium’, dan pembangkit listrik Jepang biasanya adalah konsumen pertama 
untuk menyepakati harga kontrak dengan produsen batubara Australia, yang sering menjadi harga 
patokan. Konsumen Asia secara tradisional telah siap untuk mempertahankan harga acuan tahunan untuk 
menjamin keamanan pasokan. Selain itu, peserta pasar Asia terus berinvestasi dalam proyek-proyek 
batubara di luar negeri. Konsumen Asia telah secara historis mengontrakkan sebagian besar kebutuhan 
tonase mereka dan menambah ini dengan pembelian di pasar spot secara terbatas.

Negosiasi kontrak ekspor batu bara tahunan bervariasi dalam hal penentuan waktu tonase dan ulasan 
harga. Tidak selalu ada kesepakatan atas harga dan volume sebelum dimulainya tahun kontrak baru 
dan dalam kasus tersebut, pengiriman biasanya tetap pada harga yang ada atau harga sementara yang 
disepakati di antara kedua belah pihak. Penyesuaian harga retrospektif kemudian diterapkan untuk 
batubara yang dikirimkan berdasarkan harga sementara ini.

Pembeli kawasan Asia-Pasifik cenderung mengikuti penyelesaian di pasar Jepang yang dominan. 
Kebanyakan kontrak berbasis di sekitar tahun fiskal Jepang, mulai 1 April, sehingga negosiasi biasanya 
dimulai pada bulan Desember atau Januari dan selesai dalam bulan Maret.  Namun, jadwal waktu ini 
sering berubah, dipengaruhi oleh taktik negosiasi dan kondisi pasar yang berlaku. Negosiasi sekarang 
dilakukan secara pribadi antara pembeli dan penjual, berpotensi menghasilkan beragam harga. Konsumen 
industri umum di Jepang umumnya mencari harga diskon yang dicapai oleh perusahaan listrik.
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Sementara pasar telah menyaksikan pembeli di pasar non-Jepang merundingkan kontrak berdasarkan 
kualitas dan volume batubara tertentu ketimbang dipandu oleh harga patokan Jepang dan Australia, 
struktur harga Jepang-Australia diperkirakan akan tetap menjadi pengaruh terbesar pada harga batubara 
Asia dalam jangka menengah. Secara historis, hanya sebagian kecil ekspor batubara global telah 
diperdagangkan di pasar spot, dan kebanyakan berada di pasar Batubara Termal di mana pasokan lebih 
terkotak-kotak. Pasar spot sekarang ini lebih aktif di Eropa daripada di kawasan Asia-Pasifik, umumnya 
memperdagangkan Batubara Termal dengan mutu lebih rendah pada harga yang lebih rendah dari harga 
kontrak. Pada tahap ini, hanya ada pasar berjangka yang sangat berjangka di luar Eropa.

Indeks Harga Spot Thermal Coal Newcastle

Ada banyak indeks batubara global untuk berbagai daerah dan karakteristik batubara. Indeks yang paling 
berlaku bagi pasar Indonesia adalah Indeks Harga Spot Termal Newcastle, sebagaimana tercantum di 
bawah ini.

Retrospektif

Dari tahun 1990 hingga 2003, ada kecenderungan penurunan umum harga batubara karena biaya 
produksi batubara (di dalam dollar Amerika Serikat) menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai 
faktor termasuk depresiasi mata uang terhadap dollar Amerika Serikat, konsolidasi dan restrukturisasi 
di industri batubara, peningkatan produktivitas dan kelebihan pasokan umum Batubara Termal di pasar. 
Sejak 2003, permintaan terus tumbuh, sedangkan pertumbuhan penawaran telah semakin dibatasi 
oleh kendala infrastruktur, sehingga menghasilkan pasar yang lebih seimbang. Pada saat yang sama, 
nilai tukar terapresiasi terhadap dollar Amerika Serikat, produktivitas menurun dan biaya operasional 
meningkat.

2008 sampai sekarang

Indeks Harga Spot Termal Newcastle pada awal tahun 2008 pada kisaran US$90-100 / t, sebuah rekor 
tertinggi pada waktu itu, sebelum naik lebih lanjut ke US$125 / t di akhir bulan Maret. Tingkat harga 
yang berkelanjutan berdampak pada kontrak JFY2008, yang harga penyelesaiannya sebesar US$ 125 
/ t ini sedikit lebih tinggi daripada Indeks Harga Spot Termal Newcastle yang berlaku karena konsumen 
Jepang berusaha untuk menjamin pasokan. Bahwa harga kontrak disepakati di kuartil bulan Juni 2008, 
dimana Indeks Harga Spot Termal Newcastle terus meningkat mencapai US$ 195 / t pada awal Juli. 
Hal ini menyebabkan rata-rata bulanan dari Indeks Harga Spot Termal Newcastle pada bulan Juli 2008 
memuncak pada sekitar US$ 184 / t. Pasar menjadi sangat ketat pada kombinasi permintaan Asia yang 
kuat akan Batubara Termal, penggantian batubara untuk minyak bumi dan gas alam (juga melonjak 
ke tingkat rekor), serta kendala infrastruktur dan gangguan pasokan lain. Indeks Harga Spot Termal 
Newcastle menurun menjadi hanya di atas US$ 150 / t pada pertengahan September, tapi keterbatasan 
pasokan yang berkelanjutan mendukung tingginya harga.

Seiring meningkatnya pengetatan kredit pada bulan September 2008 dan dimulainya resesi di 
sebagian besar negara pengimpor utama, permintaan impor Batubara Termal tiba-tiba menurun tajam 
dan mengakibatkan jatuhnya Indeks Harga Spot Batubara Termal Newcastle. Pada awal Desember, 
Indeks Harga Spot Batubara Termal Newcastle sudah mencapai US$70-80 / t, turun sekitar 60% dari 
puncak pertengahan tahun dan sekitar 20% dari awal tahun. Harga terus turun pada tahun 2009, dan 
berada di sekitar US$ 63 / t pada bulan April. Harga kontrak Jepang - Australia senilai US$ 70 / t dalam 
JFY2009 sekali lagi mencerminkan premi atas tingkat Indeks Harga Spot Batubara Termal Newcastle 
yang berlaku.
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Sejak bulan September 2009, Indeks Harga Spot Batubara Termal Newcastle telah meningkat tajam 
dari sekitar US $ 68 / t menjadi US $ 100 / t per akhir April 2010. Hal ini disebabkan oleh kuatnya 
permintaan musiman global, ditambah dengan lemahnya pasokan Cina dan hambatan pasokan Afrika 
Selatan.

Indeks Harga Spot Thermal Coal Newcastle - Rata-rata Bulanan (US $ / t FOB)

Sumber : Laporan AME

Tren Harga dan Kontrak Harga

Tabel 8: Harga Kontrak Batubara Termal Patokan (US $/t FOB, Real 2009 Terms)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Harga Kontrak 42 35 32 50 59 57 58 128 70 90 105

Konsumen membayar premi sedikit di atas harga spot yang berlaku untuk menjamin pasokan 
selama tahun fiskal 2010. Pada Maret 2010, Xstrata menyelesaikan kontrak Batubara Termal dengan 
pembangkit listrik utama Jepang pada US$ 98/t FOB untuk JFY 2010, US$ 3/t diatas rata-rata Januari-
Maret 2010 harga spot Batubara Termal Newcastle. Kontrak JFY 2010 antara Xstrata, Bumi Resources 
dan perusahaan listrik Jepang mengalami kenaikan hampir 45% dalam harga kontrak dibanding harga 
2009.

AME telah meningkatkan perkiraan harganya untuk kontrak Batubara Termal patokan Jepang-Australia 
JFY 2011 menjadi US $ 105 / t FOB. Kami memperkirakan tajamnya peningkatan permintaan selama 
tahun 2010-2011 tidak dapat segera dipenuhi oleh pasokan tambahan, seperti eksportir utama Batubara 
Termal Vietnam dan Indonesia yang pemerintahnya mencoba menahan pasokan Batubara Termal untuk 
pengembangan domestik.
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Gambar 9: 
Riwayat dan Perkiraan Biaya FOB dan Harga Kontrak Tambang Rata-Rata

Sumber : Laporan AME

Selama bertahun-tahun mendatang, AME memperkirakan bahwa biaya FOB tidak mungkin jatuh 
kembali ke tingkat biaya sebelum tahun 2004. Produsen dihadapkan pada terus meningkatnya rasio 
nisbah kupas (stripping ratio), tingkat pemulihan dan jarak transportasi seiring menipisnya cadangan di 
daerah yang lebih menguntungkan. Rasio nisbah pengupasan (stripping ratio) dari tambang Batubara 
Termal ekspor yang disurvei meningkat dari 6.1:1 pada tahun 2004 menjadi 7.2:1 pada tahun 2009. 
Pada tahun 2010, AME memperkirakan rasio kas (biaya operasi) untuk kontrak harga menurun karena 
harga naik secara signifikan sedangkan biaya relatif tetap.

Harapan meningkatnya harga di kemudian hari membuang ancaman para produsen dari kerugian. 
Namun, hal itu telah menjadi kompetisi bagi produsen untuk menemukan infrastruktur untuk mengangkut 
batubara yang ada ke pasar global. Karena terjadi kekurangan sumber Batubara Termal, kurangnya 
fasilitas rel dan pelabuhan akan membatasi pasokan. Produsen yang dapat membawa produk mereka 
ke pasar thermal akan mendapatkan harga yang menguntungkan.
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XI.  PERATURAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA 

Peraturan Pertambangan
 
Kegiatan penambangan di Indonesia saat ini secara umum diatur oleh UU Pertambangan No. 4, yang 
menggantikan UU Pertambangan No. 11. Namun, peraturan pelaksanaan untuk UU Pertambangan  
No. 11, termasuk Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang peraturan pelaksananya, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 
Tahun 2001 (“Peraturan Pemerintah No. 75”), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing (“Keputusan No. 1614”), tetap berlaku sejauh tidak 
bertentangan dengan ketentuan UU Pertambangan No. 4.  UU Pertambangan No. 4 ditetapkan sebagai 
Undang-Undang di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009  Kemudian, pada bulan Februari 2010, 
Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana untuk melaksanakan UU Pertambangan No. 4 melalui 
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“Peraturan Pemerintah  
No. 22”) dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan Pemerintah No.23”).
 
UU Pertambangan No. 4, menetapkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah 
hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan 
penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh 
Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Penguasaan batubara harus berada di tangan 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. UU Pertambangan No. 4 ini juga 
menetapkan bahwa perjanjian kerjasama batubara yang dilaksanakan berdasarkan UU Pertambangan 
No. 11 akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Namun demikian, ketentuan-ketentuan 
tertentu yang terdapat dalam perjanjian kerjasama batubara tersebut, wajib disesuaikan dengan ketentuan 
dalam UU Pertambangan No. 4, selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010 (kecuali ketentuan yang 
berkaitan dengan pendapatan Negara). 
   
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Kegiatan penambangan hanya dapat dilaksanakan 
setelah memperoleh IUP yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau orang. IUP terdiri atas 
dua jenis, yang meliputi: (i) IUP Eksplorasi, dan (ii) IUP Operasi Produksi. Tahap eksplorasi mencakup 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Tahap operasi produksi meliputi 
tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi, wewenang, batas dan aspek tertentu lainnya dari 
kuasa pertambangan akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan UU Pertambangan No. 4. 

Kemudian, Peraturan Pemerintah No.22 menentukan bahwa wilayah pertambangan merupakan wilayah 
yang memiliki potensial mineral dan/atau batubara, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah 
laut untuk kegiatan pertambangan (“WP”). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22, suatu wilayah 
diklasifikasikan sebagai WP apabila memiliki indikasi formasi batuan pembawa batubara (atau mineral 
lainnya) atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Untuk mengetahui 
adanya indikasi atau potensi dari batubara atau mineral, Pemerintah atau kuasanya melakukan riset 
dan survei untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, informasi mana akan digunakan untuk kemudian 
menetapkan suatu wilayah menjadi WP. Peraturan Pemerintah selanjutnya menentukan bahwa WP 
dapat terdiri dari: (i) Wilayah Usaha Pertambangan, dimana data geologis, potensi dan/atau informasi 
telah tersedia; (ii) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang merupakan bagian dari WP dimana usaha 
pertambangan rakyat dilaksanakan; dan (iii) Wilayah Pertambangan Nasional, yang merupakan bagian 
dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Di dalam WUP, terdapat Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan yang ditentukan hanya untuk Pemegang IUP. 
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Peraturan Jasa Pertambangan 
 
Pada tanggal 30 September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 28 tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan No.28 Tahun 2009”), 
yang mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang 
Perusahaan Jasa Pertambangan (kecuali Minyak dan Gas) yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 
Pasal 127 UU Pertambangan  No. 4 mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan No.28 Tahun 2009 ini, setiap pihak yang berniat untuk melakukan kegiatan jasa 
pertambangan di Indonesia wajib memperoleh izin usaha jasa pertambangan yang dikeluarkan oleh 
Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peraturan 
No.28 Tahun 2009 ini menetapkan bahwa jasa pertambangan dapat dilakukan oleh: 

•	 Badan Hukum yang berupa: (i) Badan Usaha Milik Negara, (ii) Badan Usaha Milik Daerah, atau 
(iii) badan usaha swasta yang yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); 

•	 Koperasi; atau
•	 Perseorangan. 

Berdasarkan Peraturan 28/2009 ini, pemegang IUP diperkenankan melakukan stripping dan coal hauling 
serta diwajibkan untuk menambang, mengolah dan menyempurnakan batubara secara sendiri, tapi 
mereka diizinkan untuk melanjutkan penghapusan kontrak pengangkatan overburden, serta pengangkutan 
batubara dari daerah pertambangan menuju kontraktor pihak ketiga. Serupa dengan UU Pertambangan 
No. 4, Peraturan No.28 Tahun 2009 juga melarang Pemegang IUP untuk melibatkan anak perusahaan/
atau afiliasinya dalam bidang jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan 
Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal. Persetujuan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas 
Bumi (”Direktur Jenderal”)atas nama Menteri tersebut dapat diberikan apabila tidak terdapat/tersedia 
perusahaan yang tidak terafiliasi untuk melakukan jasa pertambangan tersebut atau tidak adanya 
perusahaan jasa pertambangan yang tertarik atau mampu berdasarkan beberapa kriteria sesuai yang 
ditetapkan dalam Peraturan No.28 Tahun 2009.  
 
Demikian pula, berdasarkan UU Pertambangan No. 4, semua perusahaan pertambangan pemegang 
IUP diwajibkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa 
pertambangan nasional. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau 
perusahaan nasional, pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa kontraktor pertambangan 
asing selama kontraktor tersebut telah diizinkan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sebagai 
badan hukum. UU Pertambangan No.4 ini juga menetapkan lebih lanjut jenis jasa penambangan yang 
dapat dilakukan oleh kontraktor tersebut, termasuk:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang: 

•	 penyelidikan umum;
•	 eksplorasi; 
•	 studi kelayakan;
•	 konstruksi pertambangan;
•	 pengangkutan;
•	 lingkungan pertambangan;
•	 pasca tambang /reklamasi; dan / atau
•	 keselamatan dan kesehatan kerja; dan 

b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:

•	 penambangan; atau 
•	 pengolahan dan pemurnian. 

Peraturan No.28 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap pemegang IUP dilarang menerima imbalan (fee) 
dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku jasa pertambangan.
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Berdasarkan Peraturan No.28 Tahun 2009, semua perjanjian antara pemegang Izin Usaha Jasa 
Pertambangan (”IUJP”) dan kontraktor yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini diberlakukan efektif 
tetap berlaku, dan memiliki waktu selambat-lambatnya 3 tahun atau selambat-lambatnya tanggal 30 
September 2012 untuk menyesuaikan dengan Peraturan ini. IUJP baru yang diterbitkan setelah 30 
September 2009 diwajibkan untuk segera memenuhi persyaratan dari Peraturan No.28 Tahun 2009 ini.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Kuasa Pertambangan 
  
Pada tahun 1967, sewaktu UU Pertambangan No.11 diberlakukan, Menteri ESDM mendapat wewenang 
untuk menunjuk kontraktor melalui ”kontrak karya” untuk melaksanakan kegiatan penambangan yang 
belum atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kontrak 
karya tersebut mengatur seluruh kegiatan penambangan mineral seperti yang diterapkan pada semua 
kegiatan penambangan mineral.

Pada tahun 1981, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian 
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara 
dan Kontraktor Swasta (“SK 49”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam SK 49 adalah “perjanjian 
kerjasama”. SK 49 menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara 
Perusahaan Negara Tambang Batubara, selaku pemegang kuasa pertambangan, dan perusahaan swasta, 
selaku kontraktor, untuk mengoperasikan kegiatan penambangan batubara untuk jangka waktu 30 tahun.
 
”Perjanjian Kerjasama” juga dikenal sebagai  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(“PKP2B”)  (Coal Contract of Work). Kegiatan penambangan juga dapat dilakukan berdasarkan KP  yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan. Perbedaan utama antara  KP    dan PKP2B adalah 
bahwa perjanjian kerjasama pengusahaan batubara terbuka bagi penanaman modal asing namun tidak 
untuk kuasa pertambangan. Selain itu, berdasarkan PKP2B, Pemerintah memperoleh 13,5% dari seluruh 
batubara yang diproduksi di dalam daerah konsesi yang menjadi subyek ”PKP2B” , sementara berdasarkan 
peraturan KP, pemegang KP selain diwajibkan membayar kontribusi tetap tahunan (iuran tetap atau dead 
rent) untuk setiap hektar dari wilayah konsesinya (dead rent)   dan wajib  membayar iuran  eksploitasi 
mulai dari US$0,15 per ton sampai US$0,60 per ton, tergantung pada kualitas batubara, tingkat produksi  
dan sumber batubara. KP  umum. Iuran Tetap juga harus dibayar sesuai dengan perizinan pertambangan 
batubara dan nilainya tergantung dari generasi pada saat periizinan pertambangan batubara diberikan. 
 
Saat ini terdapat 3 (tiga) generasi PKP2B dimana tiap generasi memiliki perbedaan dalam hal syarat-
syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya. Penggunaan istilah PKP2B Generasi I merujuk pada 
PKP2B yang dibuat setelah diberlakukannya SK 49 dan sebelum SK 49 dibatalkan. PKP2B Generasi I 
antara lain mengakui bahwa (i) kontraktor harus menyerahkan 13,5% bagian dari batubaranya kepada 
Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam bentuk penyerahan fisik batubara, (ii) Kontraktor harus 
membayar, antara lain, pajak perusahaan dan Iuran Pembangunan Daerah, (iii) barang modal dan bahan 
yang diimpor tetap milik Perusahaan Negara Tambang Batubara dan empat tahun setelah tahap produksi 
dimulai, kontraktor penanaman modal asing diharuskan menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah 
dan/atau warga negara Indonesia, agar pada tahun produksi ke sepuluh, sekurang-kurangnya 51,0% 
dari modal saham kontraktor tersebut dapat dimiliki Pemerintah dan/atau warga negara Indonesia.

Pada tahun 1984, nama dan status “Perusahaan Negara Tambang Batubara” diubah menjadi ”Perusahaan 
Umum (PERUM) Tambang Batubara”.  Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara selanjutnya 
dibubarkan pada tahun 1990 dan seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan perjanjian kerjasama 
dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PTBA.

Pada tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 mengenai Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama 
Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit 
Asam dan Perusahaan Kontraktor (“SK 21”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam SK 21 adalah “perjanjian 
karya operasi pertambangan batubara”. PKP2B yang diadakan setelah pemberlakuan SK 21 disebut sebagai 
PKP2B Generasi II. Perbedaan antara PKP2B Generasi I dan PKP2B Generasi II adalah bahwa PKP2B 
Generasi II dimungkinkan agar 13,5% bagian batubara Pemerintah dibayar dalam bentuk royalti dan bukan 
melalui penyerahan fisik batubara sebagaimana disyaratkan berdasarkan PKP2B Generasi I. PKP2B Generasi 
II juga meniadakan beberapa pajak dan pungutan wajib dari Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku pada 



151

saat itu dan dengan ketentuan bahwa seluruh peralatan yang dibeli oleh pemegang PKP2B tetap menjadi milik 
pemegang PKP2B. Selain itu, berdasarkan PKP2B Generasi II, kontraktor penanaman modal asing diharuskan 
menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah, badan hukum Indonesia dan/atau warga Negara Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (”PMA”).

SK 21 selanjutnya dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996 tentang 
Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Keputusan 75”). Keputusan  
75 menyebutkan bahwa “perjanjian karya operasi pertambangan batubara”, yang dikenal sebagai 
“perjanjian kerjasama batubara”, merupakan perjanjian antara Pemerintah dan kontraktor swasta untuk 
melaksanakan kegiatan penambangan batubara. Berdasarkan Keputusan 75, seluruh hak dan kewajiban 
PTBA terkait dengan perjanjian kerjasama pada operasi pertambangan batubara dialihkan kepada 
Menteri ESDM. PKP2B yang diadakan setelah diberlakukannya Keputusan 75 disebut sebagai PKP2B 
Generasi III. PKP2B Generasi III memungkinkan bagian batubara sebesar 13,5% milik Pemerintah dibayar 
dalam bentuk tunai berdasarkan harga dari pembayaran batubara sewaktu Free on Board atau harga di 
tempat penjualan. PKP2B Generasi III mengharuskan kontraktor membayar pajak kepada Pemerintah 
berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani. Kontraktor tidak diharuskan 
membayar beberapa pungutan (termasuk bea masuk, pungutan impor dan bea balik nama). Selain itu, 
kontraktor penanaman modal asing diharuskan menjual sebagian dari sahamnya kepada warga negara 
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
 
Peraturan pelaksanaan dari Keputusan 75 adalah Keputusan Menteri ESDM No 680.K/29/M.PE/1997 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 0057K/40/MEM/2004. Peraturan 
pelaksanaan ini menetapkan bahwa semua hal dalam hubungannya dengan operasi pertambangan 
batubara berdasarkan SK 49 dan SK 21 yang sebelumnya berada di bawah wewenang PTBA dialihkan 
kepada Menteri ESDM dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan dan Energi.
 
Beberapa komponen material mengenai PKP2B sebagaimana diatur dalam Keputusan 75 adalah sebagai 
berikut: 

•	 kontraktor menanggung semua risiko dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan 
batubara yang dilaksanakan berdasarkan PKP2B;

•	 kontraktor diwajibkan menyerahkan 13,5% dari hasil produksi batubara kepada Pemerintah dalam 
bentuk tunai berdasarkan Harga FOB atau harga di tempat penjualan; 

•	 kontraktor wajib membayar biaya tetap tahunan (dead rent) kepada Pemerintah berdasarkan wilayah 
konsesi batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

•	 barang modal dan bahan yang akan diimpor untuk operasi kegiatan penambangan dibebaskan antara 
lain dari, bea masuk dan pungutan impor; 

•	 kontraktor wajib memprioritaskan penggunaan produk dan jasa Indonesia serta tenaga kerja Indonesia 
yang berkenaan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah regional tertentu 
dan pelestarian lingkungan;

•	 kontraktor harus membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan rezim pajak yang berlaku pada 
saat kontrak; 

•	 kontraktor harus membayar pungutan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah; dan 
•	 kontraktor harus mengajukan dan memperoleh persetujuan dari pemerintah setiap tahunnya untuk 

barang modal yang diperlukan dan bahan yang harus diimpor.
 
Pada 2004, Surat Keputusan No. 1614 diberlakukan, yang menciptakan perbedaan antara kontrak karya 
dan PKP2B. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1614:

•	 Kontrak karya adalah perjanjian oleh dan antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum 
yang didirikan di Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka PMA untuk melaksanakan usaha 
pertambangan, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara; dan   

•	 PKP2B adalah perjanjian oleh dan antara Pemerintah dengan perseroan terbatas yang didirikan 
dalam kerangka PMA untuk melaksanakan kegiatan penambangan batubara.
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Namun demikian, Surat Keputusan No.1614 tidak akan mempengaruhi PKP2B yang ada yang dimiliki 
masing-masing oleh MSJ dan SB karena dalam Surat keputusan No. 1614 terdapat ketentuan yang 
menyebutkan bahwa seluruh PKP2B yang ada yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum 
dikeluarkannya Surat Keputusan No. 1614 ini, tetap berada di bawah wewenang Menteri ESDM dan 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Geologi dan Mineral.
 
Penting untuk dicatat bahwa semua peraturan tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 
UU Pertambangan No.4. Dalam prakteknya, perjanjian kerjasama batubara tersebut didasarkan pada 
peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Pertambangan No. 11 sampai disahkannya peraturan 
pelaksanaan UU Pertambangan No.4 oleh Pemerintah. 
 
Domestic Market Obligation (”DMO”) 
 
Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 34 
tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan 
Dalam Negeri (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Peraturan No. 34/2009”). Berdasarkan Peraturan  
No. 34/2009 menetapkan bahwa produsen batubara di Indonesia (dan mineral lainnya) harus 
mengutamakan pemasokan sebagian hasil produksi tahunan mereka ke pasar dalam negeri di Indonesia. 
 
Beberapa komponen Peraturan No. 34/2009 ini adalah sebagai berikut: 

• Tonase - Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri 
ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang disampaikan oleh calon pembeli domestik pada 
tahun sebelumnya. Peraturan No. 34/2009 tidak menjelaskan bagaimana tonase masing-masing DMO 
tersebut akan dihitung (berlawanan dengan bagaimana permintaan DMO domestik dihitung). 

• Harga - Harga pembelian batubara yang dialokasikan untuk dijual di dalam negeri akan ditetapkan 
oleh Menteri ESDM dan mengacu pada harga patokan batubara (yang mana rinciannya masih belum 
diperkenalkan). Dengan demikian, tampak bahwa batubara yang dialokasikan untuk produksi dalam 
negeri tidak akan dihargai kurang. 

• Rencana Kerja dan Anggaran Biaya – Peraturan No. 34/2009 menyatakan bahwa setiap perusahaan 
batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk persentase minimum 
penjualan produksinya harus dibuat tersedia untuk setiap penjualan DMO. Rincian ini harus diserahkan 
pada bulan November setiap tahunnya. 

• Buy in - Produsen Batubara dapat membeli batubara dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan DMO. 
• Komitmen pasokan lainnya - Penting untuk pemasok batubara global, Peraturan No. 34/2009  tidak 

mengatur situasi di mana produsen batubara telah memiliki perjanjian (termasuk denda) untuk 
memasok batubara ke pelanggan mereka yang ada saat ini. Jika produsen batubara menjual batubara 
sebesar persentase ke pasar domestik Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan 
berdasarkan perjanjian penjualan batubara terdahulu, hal ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi 
bagi para produsen batubara. 

• larangan penjualan On-selling - Peraturan No. 34/2009 melarang pembeli domestik dari penjualan 
batubara on-selling DMO, kecuali, batubara tersebut harus digunakan sebagai bahan baku, bahan 
bakar atau melalui cara langsung lainnya. 

Peraturan Pemerintah Daerah
 
Indonesia terbagi ke dalam propinsi yang kemudian terbagi lagi ke dalam Kabupaten dan Kotamadya. 
Kabupaten dan kotamadya di dalam sebuah propinsi memiliki otonomi dalam menjalankan sebagian 
besar kegiatan mereka, dan karenanya tidak tunduk kepada masing-masing propinsi. 

Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku efektif sejak 
tanggal diundangkannya tanggal 28 April 2008 (“UU Pemerintah Daerah No. 32”). UU Pemerintah Daerah 
No. 32 mengharuskan Pemerintah Daerah mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya saat melaksanakan urusan pemerintahannya, termasuk yang 
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintahan yang terpengaruh 
mencakup persoalan seperti (i) kewenangan dan tanggung jawab untuk, serta pemanfaatan, pemeliharaan 
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dan pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian sumber daya alam dan lainnya; (ii) pembagian 
keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya dan (iii) harmonisasi lingkungan, rencana 
pengaturan tata ruang, dan rehabilitasi lahan.

Peraturan Kehutanan
 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan No.41”), yang telah diamandemen 
dengan Undang-undang No.19 Tahun 2004 (”UU Kehutanan No.19”) yang meratifikasi Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kegiatan penambangan 
terbuka tidak dapat dilakukan di dalam hutan lindung. Walaupun terdapat larangan umum ini, sejumlah 
izin dan kontrak untuk pertambangan terbuka di wilayah hutan yang berlaku sebelum penerapan  
UU Kehutanan No.19 tetap sah hingga masa berlakunya berakhir. Sebagian besar hutan Indonesia telah 
digolongkan sebagai hutan lindung. 
 
Berdasarkan UU Kehutanan No. 41, penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan harus 
dilaksanakan berdasarkan ijin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Pada tanggal 
10 Juli 2009, Kementrian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 
mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (”Peraturan Menteri P.43”), yang menggantikan 
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2004, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-
II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.64/Menhut-II/2006. Peraturan P.43 menetapkan bahwa 
perusahaan yang mengajukan permohonan ijin pinjam pakai dapat memberikan kompensasi lahan atau 
membayar kompensasi dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak. 
 
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri P.43, maka ijin pinjam pakai tersebut dapat diberikan untuk 
jangka waktu maksimum dua puluh tahun dan dapat diperpanjang. Ijin tersebut dapat dicabut oleh Menteri 
Kehutanan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.146/KPTS-II/99 tanggal 22 Maret 1999 
tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan, perusahaan tambang yang kegiatan 
tambangnya dilakukan di dalam daerah hutan berdasarkan izin dari Menteri Kehutanan, harus memulai 
kegiatan reklamasi dengan menanggung biayanya sendiri dalam jangka waktu maksimal enam bulan setelah 
kegiatan penambangan selesai. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi ini harus dikonsolidasikan dalam sebuah 
rencana reklamasi yang akan dievaluasi dan disetujui oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Unit 
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah atau Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II. Laporan tentang kemajuan 
kegiatan reklamasi dan rehabilitasi harus disampaikan oleh MSJ, SB dan TBH kepada lembaga Pemerintah 
tersebut setiap 3 bulan sekali. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 mengenai Reklamasi dan 
Penghijauan Kembali mewajibkan para pemegang hak tersebut untuk melakukan penghijauan kembali dan 
reklamasi atas bekal areal tambang yang berada dalam kawasan hutan.
 
Peraturan Lingkungan 
 
Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan 
keputusan, termasuk Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009 (”UU Lingkungan No. 32”), Peraturan 
Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau ”AMDAL”, Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 mengenai Jenis Rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL (”SK 11”), Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/
MEM/2000 tentang Panduan Teknis berkaitan dengan Kewajiban Organisasi atau Pemerintah di Bidang 
Pertambangan Umum (”SK 1453”), Keputusan Menteri ESDM No.1457K/28/MEM/2000 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi (”SK 1457”), dan Peraturan Menteri 
ESDM No. 18 Tahun 2008 mengenai Reklamasi dan Penutupan Tambang.
 
SK 11 dan SK 1457, menetapkan antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang operasionalnya 
memiliki dampak sosial dan lingkungan harus memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL yang terdiri 
dari Kerangka Acuan ANDAL, atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (“RPL”). Berdasarkan SK 1457, Bagi kegiatan yang tidak wajib menyusun 
AMDAL, maka perusahaan pertambangan tersebut wajib mempersiapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(”UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (”UPL”). 



154

Berdasarkan UU Lingkungan No.32, langkah-langkah pencegahan dan sanksi perbaikan (seperti 
kewajiban untuk merehabilitasi kawasan tailing, penerapan hukum pidana dan denda serta pencabutan 
persetujuan) dapat juga dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang disebabkan oleh 
kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan. Sanksi yang dikenakan dapat bervariasi mulai dari 
3 sampai 15 tahun penjara untuk manajemen perusahaan yang bersangkutan dan/atau denda mulai dari 
Rp500 juta sampai dengan Rp15 milyar. Sanksi denda dapat dikenakan sebagai pengganti pelaksanaan 
kewajiban merehabilitasi izin untuk kawasan yang rusak. UU Lingkungan No. 32 juga mensyaratkan 
adanya izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/wali kota untuk pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun (”Limbah B3”). Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan di 
lokasi yang khusus yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. 
 
Pembuangan air limbah selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 mengenai 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“Peraturan Pemerintah No. 82”). Dalam Peraturan 
Pemerintah No. 82 menjelaskan bahwa penanggung jawab usaha, termasuk perusahaan pertambangan, 
untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah secara terperinci dipatuhinya peraturan yang 
bersangkutan oleh mereka. Laporan ini harus diserahkan kepada bupati atau wali kota yang bersangkutan, 
dimana salinannya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.113 tahun 2003 mengenai Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan Penambangan Batubara (“Keputusan No. 113”) lebih lanjut mengatur pengolahan air 
limbah oleh perusahaan pertambangan. Keputusan No. 113 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk 
(i) mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan mereka dan kegiatan pemrosesan/
pencucian sesuai dengan standar kualitas yang diwajibkan  sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan  
No. 113; (ii) mengolah air yang dipengaruhi oleh kegiatan penambangan di dalam suatu kolam sedimentasi; 
dan (iii) memeriksa lokasi untuk kepatuhan terhadap air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan 
dimana air limbah dari kolam sedimentasi dan/atau fasilitas pengolah air limbah dibuang ke air permukaan. 
Berdasarkan Keputusan No. 113, perusahaan pertambangan harus (i) mematuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam izin mereka masing-masing mengenai pembuangan air limbah; dan (ii) menyerahkan 
analisis air limbah dalam daily flow rate kepada bupati atau wali kota dimana salinannya diserahkan 
kepada gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya
 
Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No.18 
tahun 1999 yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan 
Berbahaya dan Beracun. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa limbah yang berasal dari operasi 
pertambangan tunduk pada peraturan ini, kecuali Perusahaan pertambangan tersebut dapat membuktikan 
secara ilmiah  bahwa limbah tersebut berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan 
tersebut. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya 
dan beracun atau yang menghasilkan limbah tersebut mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, 
memanfaatkan, mengelola dan mengakumulasi limbah tersebut. Izin ini mungkin ditarik kembali dan operasi 
mungkin harus dihentikan apabila peraturan terkait dengan limbah tersebut dilanggar. Kegiatan menyimpan 
dan mengumpulkan minyak pelumas bekas selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Bidang Pengendalian 
Dampak Lingkungan Daerah No. 255 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan 
Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas (“Keputusan 255”) yang menetapkan antara lain bahwa suatu badan 
yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau diolah lebih lanjut harus mematuhi persyaratan 
tertentu, termasuk mendapatkan izin, memenuhi spesifikasi tertentu berkenaan dengan bangunan dimana 
minyak bekas akan disimpan, menetapkan prosedur standar untuk pengumpulan dan distribusi minyak bekas 
dan menyampaikan laporan berkala setiap kuartal berkenaan dengan kegiatan tersebut.

Keputusan No. 1453 menetapkan panduan teknis untuk pembuatan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. 
Keputusan No. 1453 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengaturan 
masalah lingkungan dan persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL dan RPL. MSJ, SB dan TBH telah 
memperoleh persetujuan untuk AMDAL, RKL dan RPL dan laporan dari pemerintah daerah yang relevan 
yang meliputi produksi yang ada rencana pengembangannya.

Berdasarkan Keputusan No. 1453, para pemegang KP, kontrak karya dan PKP2B diharuskan 
menyerahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan Rencana Tahunan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (“RTKPL”) pada awal eksploitasi atau produksi. Sejak saat itu, para pemegang 
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juga diharuskan menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (“RTKL”) dan menyerahkan jaminan 
reklamasi untuk disetorkan di bank pemerintah atau bank devisa. Panduan pembuatan RTKPL dan RTKL 
serta prosedur setoran jaminan reklamasi tertuang dalam Keputusan No. 1453. Perseroan telah memenuhi 
kewajibannya untuk menyerahkan laporan tiap kuartal mengenai eksplorasi, jasa pertambangan, RPL dan RKL 
dan keselamatan serta kesehatan kerja kepada Pemerintah. [Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk 
menyerahkan laporan RTKPL dan RTKL] dan telah mengeluarkan jaminan reklamasi sehubungan dengan 
operasi pertambangan MSJ dan SB. Jaminan reklamasi yang dikeluarkan oleh MSJ dan SB telah diserahkan 
kepada Pemerintah dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah.

Keputusan Menteri Pertambangan dan ESDM No.1211.K/008/M.PE/1995 tertanggal 17 Juli 1995 
mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan 
Usaha Pertambangan Umum (“Keputusan No. 1211”) mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki 
fasilitas dan menanggung ongkos dan biaya dalam melaksanankan kegiatan untuk mencegah dan 
meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangannya. Untuk 
tujuan ini, perusahaan pertambangan diwajibkan antara lain (i) menunjuk Kepala Teknik Tambang yang 
diharuskan mengelola langsung pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh kegiatan penambangan umum dan  menyerahkan laporan secara rutin setiap enam bulan 
kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dengan salinan yang diserahkan kepada Kepala 
Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; (ii) menyerahkan RTKL setiap tahun yang mencakup informasi 
mengenai kegiatan reklamasi, kepada Inspeksi dan Pelaksanaan Tambang, dan (iii) menyerahkan 
Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang. Berdasarkan 
Keputusan No. 1211, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyerahkan dana jaminan reklamasi, 
yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dalam bentuk 
jaminan pembayaran di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk. MSJ, SB dan 
TBH telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan No. 1211 dalam semua hal yang material.

UU Lingkungan No. 32 yang telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 untuk menggantikan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Lingkungan No. 32 
memperkenalkan izin baru yang merupakan Izin Lingkungan. Berdasarkan UU Lingkungan No. 32, setiap 
perusahaan yang wajib mendapatkan AMDAL atau UKL/UPL juga wajib memperoleh Izin Lingkungan 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha bagi perusahaan. Prosedur untuk permohonan, 
persetujuan dan pemberian Izin Lingkungan akan disediakan dalam peraturan pelaksanaannya.  
UU Lingkungan No. 32 mensyaratkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha 
namun belum memiliki UKL/UPL wajib membuat dokumen pengelolaan hidup dalam waktu 2 (dua) 
tahun sejak diberlakukannya UU Lingkungan No. 32. MSJ, SB dan TBH, saat ini belum memperoleh Izin 
Lingkungan , namun MSJ, SB dan TBH akan mengajukan pendaftaran untuk memperoleh Izin Lingkungan 
setelah peraturan pelaksana dari UU Lingkungan No.32 ditetapkan oleh Pemerintah. 

Peraturan Lain Terkait Dengan Operasi Pertambangan 
 
Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan MSJ, SB dan TBH termasuk peraturan 
mengenai penggunaan air tanah dan panduan teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari 
sumber tak bergerak. 

Perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya untuk mengeksplorasi, mengebor dan mengambil 
air tanah harus mematuhi peraturan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.1451K/10/MEM/2000, 
yang antara lain meliputi keharusan untuk mendapatkan izin eksplorasi, pengeboran, dan pemanfaatan air 
tanah. Kegagalan dalam mematuhi hal-hal tersebut dapat mengakibatkan penghentian atau pencabutan 
izin atau lisensi yang terkait.
 
Operasi MSJ, SB dan TBH juga tunduk kepada peraturan pemerintah mengenai hal berikut:
  
(i)  penggunaan dan operasi pelabuhan untuk penggunaan internal; 
(ii)  pembangkit listrik untuk penggunaan internal, dan 
(iii)  penyimpanan dan penggunaan bahan peledak. 
 
Sampai saat ini, hanya MSJ yang telah memenuhi ketentuan dari butir (i), (ii), dan (iii) di atas. Sedangkan 
SB dan TBH sedang dalam proses pemenuhan seluruh ketentuan-ketentuan di atas.
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XII. EKUITAS 

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perseroan yang bersumber dari 
Laporan Keuangan Konsolidasi untuk untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 
2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 sebelum disajikan kembali telah 
diaudit oleh Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pada 
tahun 2009 Perseroan telah menyajikan kembali Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2007 dan 2008 
untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang merupakan transaksi 
restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode 
penyatuan kepemilikan (pooling of interests). Penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan kembali 
Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing 
Satrio & Rekan (OBS), dimana menurut pendapatnya, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan 
dengan semestinya. OBS tidak melakukan audit, review atau prosedur lainnya atas Laporan Keuangan 
Konsolidasi tahun 2008 dan 2007 selain penyesuaian tersebut, dan berdasarkan hal tersebut OBS tidak 
memberikan pendapat atau suatu bentuk keyakinan lain atas laporan keuangan konsolidasi tahun 2008 
dan 2007 secara keseluruhan.
 

(dalam milyaran Rupiah)

Keterangan 31 Maret
2010

31 Desember
2009 2008(1) 2007(1)

Modal Dasar 1.000,0 1.000,0 180,0 60,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250,0 250,0 45,0 45,0
Ekuitas anak perusahaan yang berasal dari penyajian 

kembali laporan keuangan - - 82,8 48,1
Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek yang 

tersedia untuk dijual (3,1) - - -

Saldo laba (defisit) 509,7 375,6 75,8 (9,9)
Jumlah Ekuitas 756,7 625,6 203,7 83,3

(1) Disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi LLJ yang dilakukan dengan cara yang 
sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki sejak permulaan tahun 2007.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Maret 2010 hingga Prospektus 
ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ke Ketua Bapepam-LK sehubungan 
dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar Saham 
Baru Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap 
saham yang terdiri dari saham baru sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham, dan saham 
divestasi yang terdiri dari 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham milik KBP, yang ditawarkan kepada 
masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp5.200 (lima ribu dua ratus Rupiah) setiap lembar saham. 
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Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat 
terjadi pada tanggal 31 Maret 2010, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal 
tersebut adalah sebagai berikut : 

(dalam milyaran Rupiah kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran umum)

 
Modal 

Ditempatkan 
dan Disetor 

Agio
Saham

Rugi belum 
direalisasi 

dari 
pemilikan 
efek yang 
tersedia 

untuk dijual 

Saldo 
Laba

Jumlah 
Ekuitas

Posisi Ekuitas menurut Laporan 
Keuangan pada tanggal 31 Maret 2010 
dengan Modal Dasar Rp1.000 milyar 
dengan nilai nominal Rp100 setiap 
saham

250,0 - (3,1) 509,7 756,7

Proforma Ekuitas pada tanggal 31 
Maret 2010 jika diasumsikan terjadi 
pada tanggal tersebut :

Penawaran Umum sebanyak 
200.000.000 lembar saham biasa atas 
nama dengan nilai nominal Rp100 
per saham dengan harga Penawaran 
Rp5.200 setiap saham setelah 
dikurangi estimasi biaya Penawaran 
Umum Saham.

20,0 983,4 - - 1.003,4

Proforma Ekuitas pada Tanggal 
31 Maret 2010 Setelah  Penawaran 
Umum kepada pemegang saham 
dilaksanakan

270,0 983,4 (3,1) 509,7 1.760,1
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XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS 
tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan 
pembayaran dividen dalam tahun manapun di luar dari laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. 
Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diizinkan oleh 
Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah 
kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. 
Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir 
tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus 
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung 
jawab secara renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan. 

Setelah Penawaran Umum ini, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang 
saham Perseroan dalam jumlah sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan 
sejak tahun buku 2010 setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan. Tingkat dividen Perseroan juga 
dipengaruhi oleh aliran dana dan rencana investasi dari Perseroan dan anak perusahaan, di samping 
batasan peraturan perundangan yang digambarkan di atas dan persyaratan lainnya, termasuk pembayaran 
dividen tunai oleh anak perusahaan kepada Perseroan, kepatuhan pada persyaratan fasilitas kredit untuk 
memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, kondisi keuangan 
dan prospek usaha di masa mendatang dari Perseroan, dan faktor-faktor yang dianggap relevan oleh 
Direksi Perseroan dan pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. 
Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen yang 
disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Indonesia, jika ada. 
Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenai pajak penghasilan (withholding tax) 
Indonesia sebesar 20%. 

Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat 
dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang modal sahamnya telah ditempatkan dan disetor 
penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat 
secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada modifikasi dari kebijaksanaan Direksi. 
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XIV. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham yang diterima atau diperoleh Pemegang Saham diperhitungkan 
dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. 

Berikut merupakan ringkasan atas konsekuensi utama dari segi perpajakan di Indonesia akibat dari 
kepemilikan dan penjualan saham pada perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan di 
Indonesia. 

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.

Pada  UU No. 36 Tahun 2008 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, UU No. 36 Tahun 2008  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 dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan 
sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% (dua puluh lima 
persen) dari jumlah modal yang disetor 

Menurut penjelasan dari pasal 4 ayat (3) ini, maka dividen yang dananya berasal dari laba setelah 
dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 
dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha 
lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 
25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk dalam objek pajak. Yang dimaksud dengan “badan usaha 
milik negara” dan “badan usaha milik daerah” pada ayat ini, antara lain, adalah perusahaan perseroan 
(Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas, juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima 
dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi 
baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan 
sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2c), dinyatakan bahwa 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.

Pasal 23 ayat (1)  UU No. 36 Tahun 2008 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, 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 (1a) tidak memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif 
pajak yang seharusnya dikenakan.
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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 (3) huruf f dan 
dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 
Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan 
kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai 
Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang 
pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen 
dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai 
Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang 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.
 
Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi 
Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi 
Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 
tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan 
Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: 
Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah 
ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan 
saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi 
dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek 
melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh 
saham Pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut 
adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan 
dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham Pendiri, 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

 Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan 
Terbatas sebelum Pernyataan  Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam & LK dalam rangka 
penawaran umum perdana menjadi efektif.

3. Namun apabila pihak saham Pendiri tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 
di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham Pendiri dikenakan 
pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, 
pemilik saham Pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan 
penyelenggara Bursa Efek.
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Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama 
masing-masing pemilik saham pendiri dalam rangka 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  
UU No.36 Tahun 2008.  

Biaya Meterai 

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan biaya bea meterai sebesar Rp6.000 (enam 
ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga 
ribu Rupiah) atas transaksi lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan 
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh 
ribu Rupiah) tidak dikenakan biaya meterai.

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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XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek PT Harum Energy Tbk No. 76 tanggal 14 Juni 2010 dan Perubahan Akta Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek PT Harum Energy Tbk No. 24 tanggal 17 September 2010, keduanya dibuat di 
hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris  di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Emisi Efek”), para 
Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan 
kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full 
commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual 
pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua 
persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian 
lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah 
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan 
Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer 
Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B.   Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai
berikut :

NAMA PENJAMIN EMISI EFEK PORSI PENJAMINAN
(Jumlah Lembar Saham) %

1 PT Ciptadana Securities 356.000.000 71,20
2 PT Mandiri Sekuritas 142.500.000 28,50
3 PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas 100.000 0,02
4 PT Bahana Securities 100.000 0,02
5 PT Bhakti Securities 100.000 0,02
6 PT BNI Securities 100.000 0,02
7 PT CIMB Securities Indonesia 100.000 0,02
8 PT Danareksa Sekuritas 100.000 0,02
9 PT Danasakti Securities 100.000 0,02

10 PT Dinamika Usahajaya 100.000 0,02
11 PT Equity Securities Indonesia 100.000 0,02
12 PT Lautandhana Securindo 100.000 0,02
13 PT Minna Padi Investama 100.000 0,02
14 PT OSK Nusadana Securities Indonesia 100.000 0,02
15 PT Panin Sekuritas Tbk 100.000 0,02
16 PT Phillip Securities Indonesia 100.000 0,02
17 PT Trimegah Securities Tbk 100.000 0,02

JUMLAH  500.000.000 100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek seluruhnya dengan tegas menyatakan 
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana 
didefinisikan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
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C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana 

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang 
Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp5.200 (lima ribu dua ratus Rupiah) juga mempertimbangkan 
hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan 
penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional dan dengan pertimbangan 
berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
• Permintaan investor global (domestik dan internasional);
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas; 
• Kinerja keuangan Perseroan;
• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan 

keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa energi, sumber daya energi  dan infrastruktur 
energi di Indonesia;

• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
• Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian 

untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
• Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat 

dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
• Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan 
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang 
secara aktif di Bursa Efek Indonesia.
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XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah 
sebagai berikut :

Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan 
 (Anggota dari  Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
 Wisma Antara Lt. 12
 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17
 Jakarta 10110, Indonesia
 Telpon : +6221 231 2381
 Faksimili : +6221 3810649 / 2313325
STTD  No. 305/PM/STTD-AP/2002
Surat Penunjukan No. 418/IV/10/GA/660 tanggal 28 April 2010
Keanggotaan Asosiasi No. 1020

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 
Menurut standar tersebut, Auditor Independen diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit 
agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji dan material. 
Auditor Independen bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan 
berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti 
yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. 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 Hiswara Bunjamin & Tandjung
 Gedung BRI II lt.23 
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46
 Jakarta 10210, Indonesia 
 Telpon : +6221 574 4010
 Faksimili : +6221 574 4670 / 71
STTD No. 556/PM-STTD-KH-2005 
Surat Penunjukan No. 006/HE/II/2010 
Keanggotaan Asosiasi No. 200506

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan 
lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil 
pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar 
dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar 
Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Penilai Independen KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan 
 Jl. Pejompongan V Dalam No. 1-2 
 Jakarta 10210
 Telpon : +6221 570 8540 / 41/ 43
 Faksimili : +6221 570 8537
STTD   06/BL/STTD-P/AB/2006
Surat Penunjukan  No. 002/II/OT-HE/AC/10 tertanggal 9 Februari 2010
Keanggotaan Asosiasi  No. 91-S-0175
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Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan penilaian secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat 
atas nilai pasar aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar 
Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu 
pendapat mengenai nilai pasar atas atas aktiva tetap Perseroan.

Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.
 Mayapada Tower lt.18-03
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 28
 Jakarta 12920, Indonesia
 Telpon : +6221 522 5390
 Faksimili : +6221 522 5391
STTD No. 159/PM/STTD-N/1999
Surat Penunjukan No. 023/HE/III/2010 tanggal 1 Maret 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh 
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara 
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan 
jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom
 Wisma Diners Club Amex
 Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35
 Jakarta, 10220
 Telpon : +6221 570 8870
 Faksimili : +6221 570 9026
Surat Penunjukan No. 020/HE/V/2010 tanggal 26 Mei 2010
Kegiatan Asosiasi Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
Izin Usaha Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-16/PM/1991 tentang 
 Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada                 
 PT Datindo Entrycom tertanggal 19 April 1995.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) 
dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana 
Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi 
pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan 
Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak 
memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses 
penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak 
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung 
jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran 
Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak 
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
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XVII.  ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 11 tanggal  
3 Maret 2010 yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan perubahan-perubahan 
sebagaimana dimaksud di atas dan telah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia No. AHU-12357.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010. 

Anggaran Dasar yang disajikan berikut ini merupakan anggaran dasar terakhir Perseroan dan telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Anggaran Dasar ini akan 
berlaku efektif setelah diperolehnya Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam-LK.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1.  Perseroan Terbatas ini bernama PT. HARUM ENERGY Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan 
“Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

2.  Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar 
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari 
Dewan Komisaris. 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan berdiri sejak tanggal 12 (dua belas) 
Oktober 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan memperoleh status badan hukum dari 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 (dua belas) Februari 1996 
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor C2-2026.HT.01.01.TH.96. 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1.  Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan 
dan jasa ; 

2.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 
sebagai berikut : 
a. menjalankan usaha di bidang pertambangan, energi dan mineral terutama batubara antara 

lain meliputi bidang penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengangkutan, 
pengolahan dan penjualan batubara ; 

b. menjalankan usaha di bidang industri energi, dari sektor hulu sampai sektor hilir ; 
c. menjalankan usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar 

pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, leveransir, agen, grosir, 
supplier dan distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik 

      dari dalam maupun dari luar negeri ; 
d. menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa 

bidang konstruksi pertambangan, sarana penunjang perusahaan pertambangan, jasa penunjang 
kegiatan pertambangan, jasa penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat, jasa       
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, konsultasi di bidang pertambangan, 
jasa penyewaan peralatan konstruksi, energi dan mineral serta jasa konsultasi di bidang bisnis 
dan manajemen, jasa manajemen investasi (termasuk kepada anak perusahaan) ; 

e. menjalankan investasi pada anak perusahaan dan pihak ketiga. 
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M O D A L
Pasal 4

 
1.  Modal Dasar Perseroan sejumlah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 

10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp100,-
(seratus Rupiah)

2.  Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau 
sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). 

3.  Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak 
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat 
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut ; 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga 
; 

c.  memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 Anggaran Dasar;

d. dalam hal ini benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham dari 
perseroan lain yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai 
pasar wajar ; dan 

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau 
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir 
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penyetoran atas saham dari kompensasi/
konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

4.  Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga 
tersebut tidak di bawah harga pari, dengan  mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam 
anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal, serta peraturan Bursa Efek di  tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

5.  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) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar 
pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham 
yang menyetujui pengeluaran saham 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 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 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 Rapat Umum Pemegang Saham ; 
3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham ; dan/atau 
4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan 

penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
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c.  Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka 
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal  tentang Hak  
Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

d.  Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham  yang memesan 
tambahan saham, dengan ketentuan apabila Efek bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah 
Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib 
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh 
masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas.

e.  Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang 
saham  sebagaimana dimaksud dalam ayat d tersebut, 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. 

f. 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 Rapat umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui 
pengeluaran Efek tersebut. 

g.  Dalam Rapat Umum Pemegang Saham 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. 

6.  Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

7.  Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : 
a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar ; 
b. perubahan anggaran dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ; 
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh 

lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  6 (enam) bulan 
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.    

d.  dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 c tersebut 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), dalam jangka 
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 7 sub c tersebut tidak terpenuhi. 

8.  Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh 
lima persen) dari modal dasar dan mempunyai  hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan 
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan 
Anggaran dasar dari  Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

S A H A M
Pasal 5

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

2.  Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 
3.  Perseroan dapat menerbitkan saham dengan klasifikasi tertentu atau dengan nilai nominal yang 

berbeda dengan yang lain.
4.  Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.
5.  Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari  

1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang 
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham. 
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6.  Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang, 
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk 1 (satu) orang di antara mereka atau 1 (satu) 
orang lain sebagai kuasa mereka bersama  dan yang ditunjuk atau diberikan oleh hukum atas saham 
harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak menjalankan hak-hak 
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. 

7.  Selama ketentuan dalam ayat 3 ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak 
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen 
untuk saham itu ditangguhkan. 

8.  Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundangan yang berlaku. 

9.  Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal 
dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

SURAT SAHAM
Pasal 6

1.  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 kepemilikan saham berupa surat 
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; 

b.  dalam hal saham perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan 
Penyimpanan, maka perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada 
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku pemegang 
saham perseroan.

2.  Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) 
saham atau lebih saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. 

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

4.  Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : 
a. Nama dan alamat pemegang saham; 
b. Nomor surat kolektif saham; 
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 
d. Nilai nominal saham; 
e. Jumlah saham dan nomor saham-saham bersangkutan; 
f. Tanda Pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi; 

5. Setiap surat 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 tanda tangan dari Direktur Utama dan Komisaris 
Utama dan tanda tangan 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. 

6.  Untuk  saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
atau pada Bank  Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan  menerbitkan 
sertifikat atau konfirmasi tertulis  kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank  
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang 
anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi 
tertulis tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. 
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7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, 
sekurang-kurangnya mencantumkan : 
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; 
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; 
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah 

sepadan dan  dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk  pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1.  Dalam hal surat saham yang diterbitkan Perseroan rusak, penggantian surat saham tersebut dapat 
dilakukan jika: 
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 

dan 
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat 
saham. 

3. Dalam hal surat saham yang diterbitkan Perseroan hilang, penggantian surat saham tersebut dapat 
dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
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 Direksi Perseroan; 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 sebelum 
pengeluaran pengganti surat saham. 

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3, berlaku pula bagi surat kolektif saham atau 
Efek Bersifat Ekuitas. 

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
a. 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.

b. 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. 

c. 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. 

d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham 
Perseroan. 
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e. 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 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.

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

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

h. 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. 

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

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang 
dimilikinya pada rekening tersebut

k. 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 pemanggilan Rapat 
Umum Pemegang Saham. 

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian 
yang merupakan bagian dalam 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 pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham.

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, 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 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.

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 Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan 
Perusahaan efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham 
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, 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. 
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DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

 
1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 

ditempat kedudukan Perseroan.
2. 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 dan/atau diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan Saham anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi 
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 
Pemegang Saham sebaik-baiknya.

4.  Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus 
Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan alamat dengan surat yang disertai tanda 
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, 
pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat 
Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5.  Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap 
pemegang saham atau wakil yang  sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar 
Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. 

6. 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. 

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak saham dari 1 
(satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan 
bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat diantara mereka seorang 
yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang 
saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang 
Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik saham bersama itu lalai 
untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, 
Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. 

8.  Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk 
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap 
pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu 
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-
saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan 
sesuai dengan angggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. 
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PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1.  (a.)  Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang ndangan khususnya peraturan di bidang                                       
Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan 
dengan suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak 
dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. 

(b.) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

(c.)  Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang 
dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham 
yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham 
Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini atau 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak 
yang berwenang, jika disyaratkan tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan 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.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib 
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran 
pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi,dengan mengindahkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham 
Perseroan dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

6 Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham 
atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum 
dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat 
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang 
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima 
baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib 
memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dan ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham Perseroan dicatatkan.

8. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan 
untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak 
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut adalah: 
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
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2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu  Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan 
tegas ditentukan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah tahun buku berakhir.

4. Dalam RUPS tahunan:
a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik 

yang telah terdaftar pada Bapepam & LK untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat 
Umum Pemegang Saham.

b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk 
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
d. Direksi wajib mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, penunjukan kantor akuntan 

publik yang terdaftar di Bapepam & LK sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris.
e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris 

Perseroan.
f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas 

pengawasan Dewan Komisaris berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan mewakili Perseroan dan anggota Dewan 
Komisaris atas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang telah dijalankan selama 
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan 
lapoaran keuangan.

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
a. Dewan Komisaris; atau
b. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara.
7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 

sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Pasal ini, maka:
a. permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diajukan kepada Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
b. atas persetujuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Rapat Umum 

Pemegang Saham dilaksanakan oleh Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham dengan biaya dari Perseroan; dan 

c. kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan.

TEMPAT, TATA CARA PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12

1.  Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat dilakukan di:
a. tempat kedudukan Perseroan 
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum 
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman 
dan tanggal Pemanggilan.

3. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan 
dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
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b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari 
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dan disertai informasi bahwa 
Rapat Umum Pemegang Saham Pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus menyebutkan tempat, hari, 
tanggal, waktu dan acara Rapat dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan Undang-undang 
Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal.

d.  Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan 
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

4. 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 2 (dua) surat 
kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dan 1 (satu) yang terbit 
di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

5. Pemberitahuan dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk transaksi yang mempunyai 
benturan kepentingan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat, atau email atau faksimili ke alamat 
pemegang saham disamping pemberitahuan dan pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar, 
dengan ketentuan bahwa pemberitahuan dan panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar harus 
disertai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal mengenai transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut. 

6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan sebagai mata acara Rapat Umum Pemegang Saham 
apabila:
a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih 

pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah 
saham dengan hak suara yang sah;

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 
pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;

c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. Bilamana Komisaris Utama tidak 
hadir / atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota 
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak 
hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota 
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, 
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari oleh peserta yang hadir.

2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan 
atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang 
Saham dipimpin oleh oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan 
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan 
kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal 
Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, 
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen 
yang ditunjuk oleh pemegang saham  lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenang mereka untuk 
menghadiri Rapat. 
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4. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang saham dibuat 
Berita Acara Rapat oleh Notaris. 

5. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga 
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. 

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
termasuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
a. dalam  Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan-hak 
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai maka dapat diadakan 
pemanggilan rapat kedua.

c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh 
satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir atau diwaklii dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan jika 
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara 
yang hadir dalam Rapat Umum Pemeganag Saham, kecuali ditentukan lain dalam anggaran 
dasar ini.

e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham  ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam 
rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Rapat Umum Pemegang Saham 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 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a peraturan ini tidak tercapai, 
maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan 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 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan 

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan. 

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan 
utang 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, pemiisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan 
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 
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b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka Rapat 
Umum Pemegang Saham kedua, keputusan 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 disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan 

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini tidak tercapai, maka 
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham 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.

b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 
dari-jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini tidak tercapai, maka dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham 
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian  dari jumlah saham  yang dimiliki pemegang saham independen 
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ini tidak tercapai, maka 
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

5. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan 
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa 
dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

7. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak 

mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas 
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

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

10. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini 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 Rapat Umum 

Pemegang Saham, dengan syarat semua  pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara 
tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara 
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham.
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DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya dapat diangkat 
sebagai Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur dengan memperhatikan peraturan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 
kegiatan usaha Perseroan.

4. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka 
waktu terhitung sejak ditentukan oleh tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya 
dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tanggal 
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Direksi mengenai kehendaknya itu 30 (tiga puluh) hari 
sebelumnya. Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri akan dibebaskan dari tanggung 
jawabnya, hanya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya.

7. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan 
pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
diterimanya surat pengunduran diri.

8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, 
pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham.

9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi 
masing-masing menjadi kurang 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, 
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka 
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling 
lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini tidak 
dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang 
Saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : 
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini ;
b. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap ;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku ;
e. meninggal dunia.

13. Direksi dapat diberi gaji, uang jasa dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris.
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TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan 
dalam mencapai maksud dan tujuan.

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

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam 
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta 
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi 
dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut ini:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, kecuali dari atau kepada anak 

perusahaan yang sahamnya dimiliki Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) ;
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang, kecuali hutang tersebut milik hutang 

anak perusahaan yang sahamnya dimiliki Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) ;
c. membeli barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan 

usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh 
miliar Rupiah) ;

d. menjual atau melepaskan hak atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak 
bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi 
sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;

e. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang melebihi nilai sejumlah 
Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

f. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa 
mengurangi ijin yang berwenang.
Direksi harus mendapat surat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau akta-akta yang 
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan 
ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

4. 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 harta kekayaan 
(aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang secara 
kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat 3 anggaran dasar  kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksana 
kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan 
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal 
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat-syarat 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. a. Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang 
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak 
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama dapat memberikan kuasa kepada pihak 
ketiga untuk bertindak bersama dengan 1 (satu) orang Direktur lainnya atau seluruh anggota Direksi 
lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta 
mewakili Perseroan.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil 
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada 
Dewan Komisaris.  Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian 
tugas dan wewenang  setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
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9. 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 
perundangan yang berlaku.

10. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan 
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI
Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama 

mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas 

nama Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan 

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari 
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan 
berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota 
Direksi hadir dalam rapat.

5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau 

di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja 
dalam Wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan 
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat  diadakan dimanapun juga dan 
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau 
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang 
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya 
berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak 
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan 
memutuskan.

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

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

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

13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh 
Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua 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.
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14. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 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.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan 
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua  anggota Direksi 
memberikan persetujuan mengenai usul yang  diajukan secara tertulis dengan menandatangani 
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang 
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya 
dapat  diangkat sebagai Komisaris Utama, dan lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib 
mempunyai Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar 
Modal.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 
terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada 
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun kelima setelah tanggal pengangkatannya, 
kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar Perseroan.

3. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya 
belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara 
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan 
tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris menjadi   sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. 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. Pembahasan tanggung jawab anggota Komisaris yang 
mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota 
Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut 
sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan 
Komisaris   yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

8. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 4 pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus 
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang 
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri 
Rapat yang bersangkutan.

9. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) Pasal ini;
b. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
e. meninggal dunia.

10. Dewan Komisaris dapat diberi gaji, uang jasa dan/atau tunjangan yang jumlah ditentukan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham.

11. Apabila jabatan Komisaris Utama 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 Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta 
tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
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TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada 
Direksi.

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

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

4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai 
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban 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.

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan 
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula 
baginya.

6. 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.

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka 
perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling 
lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Rapat Umum Pemegang 
Saham  demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi 
yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan 
seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang 
diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang 
diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

8. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham, dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak dapat mengambil 
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham tidak 
diselenggarakan maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

9. Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh  
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka 
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang 
Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang 
ditunjuk dari oleh peserta yang hadir.

10. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 60 (enam puluh) 
hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi 
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1.  Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap  waktu apabila dipandang perlu :
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; 
b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama 

mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 
2.  Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama 

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 
(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang 
melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. 
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3.  Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang 
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima 
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat dalam 
keadaan mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendar sebelum Rapat dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh 
Komisaris Utama. 

4.  Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk  rapat-rapat yang telah dijadwalkan  
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua 
anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 

5.  Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat. 
6.  Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek 

ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut  
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat.

 7.  Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam  hal Komisaris Utama tidak dapat 
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris 
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan 
Komisaris ang hadir. 

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

9.  Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih 
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. 

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila 
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling 
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 

11.  Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris 
yang akan memutuskannya. 

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

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

13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk 
oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota 
Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara 
dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan. 

14. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti 
yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, 
baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga. 

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan 
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan 
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara 
tertulis dengan 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.  Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan, 
sebelum tahun buku Perseroan dimulai.

2.  Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan 
Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum tahun buku Perseroan dimulai. 

3.  Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanda 
tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak 
menanda tangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan 
tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya 
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang 
saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.  Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik terdaftar yang ditunjuk 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atau hasil  pemeriksaan akuntan 
publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui 
Direksi.

5.  Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

6.  (a)  Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 
Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor X.K.2 
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala ; 

(b)  Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit 
oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
harus disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1.  Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai 
penggunaan laba bersih Perseroan dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut 
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. 

2.  Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan laba, maka 
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan anggaran 
dasar dapat dibagi sebagai dividen. 

3.  Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan 
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus 
ditentukan waktu dan cara pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk suatu saham harus 
dibayarkan kepada orang/badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham dengan memperhatikan Pasal 9  anggaran dasar ini, pada Hari Kerja yang akan ditentukan 
oleh atau wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan untuk pembagian dividen 
diambil satu dan lain dengan tidak   mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat 
dimana saham saham tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. 

4.  Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa 
Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan 
sebagaimana ditentukan oleh Direksi  dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal. 
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5.  Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagi dividen 
interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen 
interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 72 
Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

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

7.  Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, 
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana 
cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang 
dapat diterima oleh Direksi  Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat jangka waktu tersebut 
menjadi milik Perseroan. 

8.  Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek 
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1.  Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah modal  ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang 
tidak dipenuhi oleh cadangan lain. 

2.  Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang 
Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. 

3.  Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian 
dan/atau kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum 
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang 
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh laba. Setiap 
keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi 
Perseroan. 

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1.  Pengubahan anggaran dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan 
Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2.  Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan 
sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini. 

3.  Pengubahan 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 
pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya wajib 
mendapat persetujuan Menteri  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4.  Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 ini cukup 
diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. 

5.  Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur 
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang terbit atau peredaran secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
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PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1.  Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 3 anggaran 
dasar ini.

 2.  Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah 
sebagaimana dimaksud dalam  peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan 
memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-
undangan lainnya. 

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1.  Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2.  Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan 
ketentuan sebagaimana tercantum  dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini. 

3.  Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal 
dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

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 ketentuan 
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

PERATURAN PENUTUP
Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat 
Umum Pemegang  Saham. 

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam 
Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir.



XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

187



188

Halaman ini sengaja dikosongan



HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG

23rd Floor, Gedung BRI II Phone: (62-21) 5744010 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Fax    : (62-21) 5744670 / 71 
Jakarta 10210, Indonesia hbtlaw@hbtlaw.com  
Website: http://www.hbtlaw.com

 
 
20 September 2010  Ref. 23/09/10

 
 
Kepada: PT HARUM ENERGY TBK 

Jalan Alaydrus No. 80 
Jakarta Pusat 10130 
 
U.p.: Direksi 

  
 
Dengan hormat, 
 

Pendapat Hukum 
Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Harum Energy Tbk 

 
Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal, yang bertandatangan di bawah ini, Tjahjadi Bunjamin, SH, LL.M, Rekan pada kantor hukum 
Hiswara, Bunjamin & Tandjung, yang terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar 
Modal dengan Nomor 200506 dan Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal 
pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) dengan nomor 
pendaftaran 556/PM/STTD-KH/2005 tanggal 9 Mei 2005 dan anggota Perhimpunan Advokat 
Indonesia dengan Nomor F.03.10250, selaku konsultan hukum independen yang telah ditunjuk oleh 
PT Harum Energy Tbk (“Perseroan”)  berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 006/HE/II/2010  
tanggal 24 Pebruari 2010 untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut “Uji 
Tuntas”), membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas”) atas 
Perseroan dan selanjutnya memberikan pendapat hukum (“Pendapat Hukum”), sehubungan 
dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana (“Penawaran 
Umum”) atas sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai 
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham yang terdiri dari saham baru sebesar 
200.000.000 (dua ratus juta) saham (“Saham Baru”), dan pada saat yang bersamaan dilakukan 
penjualan saham divestasi sebesar 300.000.000 (tiga ratus  juta) saham (“Saham Divestasi”) yang 
merupakan saham milik PT Karunia Bara Perkasa (selanjutnya disebut sebagai “Pemegang Saham 
Penjual”), dengan harga penawaran yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp5.200 (lima ribu 
dua ratus Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh PT Ciptadana 
Securities dan PT Mandiri Sekuritas serta sindikasi penjamin emisi efek selaku penjamin pelaksana 
Emisi Efek (“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”).   
 
Di samping Saham Baru dan Saham Divestasi, Pemegang Saham Penjual merencanakan untuk 
memberikan opsi penjatahan lebih kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan 
penjatahan lebih (“Opsi Penjatahan Lebih”). Untuk keperluan opsi penjatahan lebih tersebut 
Pemegang Saham Penjual akan meminjamkan sahamnya sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh 
juta) saham atas nama kepada PT Mandiri Sekuritas sebagai agen stabilisasi (”Agen Stabilisasi”).  
 
Dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek 
Indonesia (“BEI”). 
 
Dana hasil Penawaran Umum dari porsi hasil keluaran atas saham baru, setelah dikurangi dengan 
biaya dan komisi penjaminan emisi serta biaya-biaya lain yang menjadi beban/tanggungan Perseroan 
dan Pemegang Saham Penjual secara pro-rata, yang direncanakan akan digunakan untuk: 
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1. Sebesar 45% atau sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) akan 
digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 dan 2011 untuk pengembangan usaha produksi 
batubara pada PT Mahakam Sumber Jaya (“MSJ”), PT Santan Batubara (“SB”), PT Tambang 
Batubara Harum (“TBH”), dan PT Layar Lintas Jaya (“LLJ”, MSJ, SB dan TBH akan 
selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “Anak Perusahaan”) dengan rincian 
sebagai berikut:  

 
(i) sebesar 52% akan digunakan MSJ untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut, 

penambahan unit penghancur batubara (crusher) melalui pinjaman pemegang saham di 
MSJ dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga yang 
berlaku umum. Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran kembali atas pinjaman 
tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja; 

 
(ii) sebesar 22% akan digunakan SB untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut melalui 

pinjaman pemegang saham di SB dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun 
dengan tingkat bunga yang berlaku umum. Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran 
kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja; 
dan 

 
(iii) sebesar 26% akan digunakan TBH untuk pembangunan dan perbaikan jalan angkut, 

pembangunan pelabuhan pemuatan batubara dan fasilitas penunjangnya melalui 
pinjaman pemegang saham di TBH dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun 
dengan tingkat bunga yang berlaku umum. Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran 
kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja.  

 
2. Sebesar 27% atau sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) akan 

digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 dan 2011 untuk mendanai pengembangan usaha, 
pemeliharaan, dan pembelian 10 (sepuluh) unit kapal tunda dan 10 (sepuluh) unit tongkang 
untuk meningkatkan kapasitas angkut batubara dengan tongkang sejalan dengan rencana 
peningkatan kapasitas produksi batubara Anak Perusahaan Perseroan. Pendanaan tersebut 
akan dilakukan melalui pinjaman pemegang saham di LLJ dengan jangka waktu sampai dengan 
5 (lima) tahun dengan tingkat bunga yang berlaku umum. Dana yang diperoleh dari hasil 
pembayaran kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal 
kerja. 

  
3. Sebesar 14% atau sebesar USD15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) akan 

digunakan oleh Perseroan pada tahun 2011 dan 2012 untuk mendanai kebutuhan modal kerja 
yang meliputi biaya kontraktor pertambangan milik Anak Perusahaan biaya konsumsi BBM 
dan biaya operasional lainnya melalui pinjaman pemegang saham kepada Anak Perusahaan 
dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat bunga yang berlaku umum. 
Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan 
Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. 

 
4. Sisanya sebesar 14% atau sebesar USD16.000.000 (enam belas juta Dollar Amerika Serikat) 

akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010, 2011 dan 2012 untuk: 
 

(i) sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk mendanai kegiatan 
eksplorasi dan pengeboran pada daerah pertambangan, khususnya pada wilayah konsesi 
pertambangan SB dan TBH dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas cadangan 
batubara dan memperpanjang usia tambang batubara yang ada saat ini, yaitu antara lain 
melakukan pengeboran tambahan untuk memperlengkap data geologis yang sudah ada 
sehingga meningkatkan peluang untuk mengkonversi sumber daya yang ada menjadi 
cadangan. Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan dapat meningkatkan cadangan 
batubaranya, maka Perseroan dapat melakukan kegiatan penambangan dalam jangka 
waktu yang lebih lama. Kegiatan eksplorasi dan pengeboran tersebut direncanakan akan 
dilakukan sampai dengan tahun 2012. Dana hasil Penawaran Umum tersebut akan 
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dipinjamkan kepada SB dan TBH melalui pinjaman pemegang saham di masing-masing 
perusahaan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga yang 
berlaku umum. Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran kembali atas pinjaman 
tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan; 

  
(ii) sebesar USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) untuk pelunasan atas sebagian 

hutang Perseroan yang berasal dari Fasilitas Pinjaman DBS, dimana hutang dari fasilitas 
DBS tersebut dapat dilunasi sewaktu-waktu. Fasilitas pinjaman DBS tersebut diperoleh 
Perseroan pada tanggal 30 Maret 2010 yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi 
berupa pinjaman berulang (revolving credit facility) sebesar USD200.000.000 (dua ratus juta 
Dollar Amerika Serikat). Pada tanggal 3 Juni 2010, Perseroan melakukan penarikan 
pinjaman sindikasi sebesar USD80.000.000 (delapan puluh juta Dollar Amerika Serikat) 
dari fasilitas pinjaman sindikasi tersebut. Fasilitas tersebut berjangka waktu 3 (tiga) tahun 
dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2013; dan   

 
(iii) sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk mendanai akuisisi 

dan pengembangan proyek-proyek lainnya yang terkait dengan kegiatan penambangan 
batubara dan/atau kegiatan usaha di bidang energi lainnya seperti antara lain proyek 
pembangkit listrik dan proyek konversi batubara selambat-lambatnya akhir tahun 2012. 
Apabila sampai dengan akhir tahun 2012, dana tersebut belum digunakan untuk 
mendanai akuisisi dan/atau pengembangan proyek-proyek lainnya yang terkait dengan 
kegiatan penambangan batubara dan/atau kegiatan usaha di bidang energi lainnya, maka 
dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain biaya operasional 
Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran 
biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya. 

Terkait dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan Perseroan kepada Anak Perusahaan 
sehubungan dengan rencana hasil penggunaan dana Penawaran Umum, dan selanjutnya, 
apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman tersebut kepada Perseroan, maka 
dana yang diperoleh dari hasil pengembalian kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan 
Perseroan untuk kebutuhan modal kerja,  antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti 
gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, 
dan biaya lainnya dan/atau untuk investasi baru asset-aset energi lainnya yang memiliki nilai 
strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan di atas. 
Disamping itu, tidak tertutup opsi bagi Perseroan untuk melakukan konversi atas hutang yang 
diberikan kepada Anak Perusahaan menjadi penambahan penyertaan modal dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) dan Peraturan Bapepam-LK. 

 
Lebih lanjut, dana hasil Penjualan Saham Divestasi oleh Pemegang Saham Penjual tidak akan diterima 
oleh Perseroan dan akan langsung diserahkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan 
menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
tersebut di atas secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan dan melaporkannya kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor 
X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian 
hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka 
Perseroan akan melaporkan rencana tersebut terlebih dahulu kepada Bapepam-LK, dengan 
mengemukakan alasan beserta laporan pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut 
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum 
Pemegang Saham.  
 
Apabila penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi material dan/ atau 
mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”), dan/ atau 
Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 
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Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam 
peraturan-peraturan tersebut. 
  
Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan serta anak-anak perusahaannya yaitu 
TBH, SB, MSJ dan LLJ (”Anak Perusahaan”) terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan 
saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-
dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Anak 
Perusahaan, serta pernyataan atau keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota 
Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan 
(sebagaimana relevan), yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak 
Perusahaan yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Pendapat hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami yang sebelumnya telah disampaikan 
kepada Bapepam-LK pada tanggal 27 Agustus 2010. 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan 
Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi di bawah ini, Pendapat Hukum kami 
adalah sebagai berikut: 
 
A. Perseroan 
  
A.1  Perseroan (dahulu bernama PT Asia Antrasit) yang berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah 

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 79 tanggal 12 
Oktober 1995 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH, pengganti dari James Herman 
Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia (sekarang disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, “Menkumham”) dengan Surat Keputusan Nomor C2-
2026.HT.01.01.Th 96 tanggal 12 Pebruari 1996, didaftarkan di dalam Buku Daftar pada 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 474/1996 pada tanggal 27 Maret 1996 
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 73 tanggal 10 September 1999, 
Tambahan Berita Negara Nomor 5587 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian”). 
Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.   

 
Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa 
perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa Perseroan Nomor 11 tanggal 3 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Sugito 
Tedjamulja SH, Notaris di Jakarta (”Akta Nomor 11/2010”), yang telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-
12357.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 yang di daftarkan pada Daftar Perseroan 
Nomor AHU-0018220.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010. Sesuai dengan 
keputusan yang dimuat dalam Akta Nomor 11/2010 ini, para pemegang saham Perseroan 
menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi 
perusahaan terbuka, mengubah ketentuan pasal 4 ayat (2) menyetujui rencana penawaran 
umum sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham kepada masyarakat dan 
sekaligus mengubah seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan  Peraturan Bapepam-LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan penawaran umum 
efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik. 

 
Berdasarkan UU 40/2007 Akta Nomor 11/2010 ini berlaku sejak (i) diperolehnya surat 
efektif pernyataan pendaftaran dari Bapepam-LK atau (ii) dilaksanakan penawaran umum.  

 
Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah telah dibuat secara sah dan telah 
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan sebagaimana disebutkan di dalam paragraf I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9 
dan I.B.10 dari Laporan Uji Tuntas, sehubungan dengan kewajiban pendaftaran perubahan 
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anggaran dasar dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU 3/1982”), 
terdapat sanksi hukum berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau sanksi denda 
paling banyak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) atas tidak dipenuhinya kewajiban 
tersebut.  

 
Anggaran Dasar Perseroan telah memuat semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh (i) UU 
40/2007, (ii) peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar 
Perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik, 
(iii) Peraturan Bapepam-LK No.IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (iv) 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu, (v) Peraturan IX.E.1, dan (vi) Peraturan IX.E.2. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan apapun terhadap 
Anggaran Dasar Perseroan selain dari perubahan-perubahan tersebut di atas.  

  
A.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan 

adalah berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. Maksud dan 
tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Republik Indonesia. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya 
sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar Perseroan. 

 
A.3 Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat sebelum Penawaran 

Umum berdasarkan Pasal 4 Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perseroan Nomor 95 tanggal 26 Nopember 2009, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, 
SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan Menkumham Nomor AHU-57979.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Nopember 
2009 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0079149.AH.01.Tahun 2009 
tanggal 26 Nopember 2009 adalah sebagai berikut: 

 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

No. 
Nama Pemegang 
Saham Nominal (Rp) Jumlah Saham 

% 

Modal Dasar 1.000.000.000.000 10.000.000.000 100
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

   

1 PT Bara Sejahtera 
Abadi (“BSA”) 

250.000.000 2.500.000 0,1

2 Pemegang Saham 
Penjual 

249.750.000.000 2.497.500.000 99,9

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

250.000.000.000 2.500.000.000 100

Saham dalam Portepel          750.000.000.000          7.500.000.000  -
  

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan setelah seluruh saham yang 
ditawarkan dalam Penawaran Umum diambil bagian oleh masyarakat adalah sebagai berikut:  

 
Nilai Nominal Rp100 per saham No. Nama Pemegang 

Saham Nominal (Rp) Jumlah Saham 
% 

Modal Dasar 1.000.000.000.000 10.000.000.000 100
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

   

1 BSA 250.000.000 2.500.000 0,09
2 KBP 219.750.000.000 2.197.500.000 81,39
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Nilai Nominal Rp100 per saham No. Nama Pemegang 
Saham Nominal (Rp) Jumlah Saham 

% 

3. Masyarakat 50.000.000.000. 500.000.000 18,52 
Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

270.000.000.000 2.700.000.000 100

Saham dalam Portepel 730.000.000.000   7.300.000.000    
 

Setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham 
Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas 
pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak yang berwenang). Setiap 
perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham 
Perseroan telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang mencukupi.  

  
A.4 Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana 
tercantum dalam Akta Nomor 11/2010 yaitu sebagai berikut: 
 
Direksi 

 
Direktur Utama  :  Ray Antonio Gunara 
Direktur :  Ir. Eddy Sumarsono 
Direktur :  Kenneth Scott Andrew Thompson 
Direktur Tidak Terafiliasi :  David John Heap 
 
Dewan Komisaris 

   
Komisaris Utama :  Lawrence Barki 
Komisaris  :  Drs. Yun Mulyana 
Komisaris  :  Basrief Arief, SH 

 Komisaris  :  Budi Rahardjo 
 Komisaris Independen :  Agus Rajani Panjaitan 

 
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas menjabat untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun dan pengangkatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
kecuali untuk pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. 
Berdasarkan UU 3/1982, terdapat sanksi hukum berupa pidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan atau sanksi denda paling banyak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) atas 
tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.  
 
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

  
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses mempersiapkan 
pengangkatan salah satu Komisaris Independen untuk memenuhi ketentuan sebagaimana 
disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 dan Peraturan BEI Nomor I-A. 
Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi dan Komisaris Independen Perseroan akan menjadi 
efektif setelah saham Perseroan tercatat pada BEI.  
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana 
disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 dan Peraturan BEI Nomor I-A. 
Berdasarkan Pasal III.I Peraturan BEI Nomor I-A, Perseroan wajib membentuk Komite 
Audit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saham Perseroan tercatat pada BEI. 
Perseroan juga berkewajiban untuk membentuk Unit Audit Internal setelah Perseroan 
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mencatatkan saham-sahamnya pada BEI guna memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor 
IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal. 

 
Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris 
Perusahaan, maka berdasarkan Surat Perseroan Nomor 046/HE/V/2010 tanggal 25 Mei  
2010, Perseroan telah menunjuk Alexandra Mira Sukmawati sebagai Sekretaris Perusahaan 
(Corporate Secretary). 

 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat nama-nama lain selain dari 
nama-nama yang disebutkan di atas dan tidak ada pihak lain yang diangkat sebagai anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris yang mengakibatkan perubahan terhadap susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas. 

 
A.5 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin dan persetujuan-

persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan 
Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 
dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Ijin-ijin 
dan persetujuan-persetujuan tersebut masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini. 

 
A.6 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak 

Perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah 

Penyertaan 
Saham 

Prosentase 
Pemilikan 
Saham (%) 

1. TBH 2.999     99,97 
2. SB 100.000 50 
3. MSJ 68.000  

saham seri A
80 

4. LLJ                      99.105 99.105 
 
Kepemilikan Perseroan pada Anak Perusahaan di atas adalah sah dan didukung oleh 
dokumen-dokumen yang sah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini (i) tidak ada 
perkara maupun sengketa mengenai penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Anak 
Perusahaan tersebut di atas, dan (ii) Perseroan telah membebankan berupa gadai saham atas 
kepemilikan saham Perseroan dalam MSJ dan LLJ sehubungan dengan Perjanjian Kredit 
Sindikasi DBS sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.  
 
Selain memiliki Anak Perusahaan di atas, Perseroan juga memiliki kepemilikan saham dalam 
perusahaan-perusahaan di luar negeri sebagai berikut: 
 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah 

Penyertaan 
Saham 

Prosentase 
Pemilikan 
Saham (%) 

1. Harum Energy Australia Limited  1 100 
2. Harum Energy Capital Limited  1 100 

 
A.7 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor 

dan peralatan berat sebagaimana tercantum dalam Daftar Aset Tetap tertanggal 31 Maret 
2010. Dari seluruh kendaraan bermotor dan peralatan berat yang dimiliki Perseroan tersebut 
tidak ada yang berada dalam status sewa guna usaha (leasing) dan tidak ada sengketa maupun 
pembebanan atas seluruh kendaraan bermotor dan peralatan berat tersebut.  Kepemilikan 
Perseroan atas kendaraan bermotor dan peralatan berat tersebut telah didukung oleh 
dokumen yang sah. 
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A.8 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki dan menggunakan perangkat 
lunak (software) yang berlisensi. 

 
A.9 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hak milik kekayaan intelektual 

namun saat ini Perseroan sedang dalam proses mengajukan permohonan pendaftaran logo 
Perseroan sebagai hak milik kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

 
A.10 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menutup 1 (satu) polis asuransi 

sehubungan dengan peralatan berat dan 1 (satu) polis asuransi sehubungan dengan 
kendaraan bermotor milik Perseroan. Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan, asuransi 
yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat 
terjadi apabila kendaraan bermotor dan peralatan berat yang dimiliki Perseroan mengalami 
kerusakan atau musnah.  

 
A.11 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum 

dan persyaratan-persyaratan yang berlaku terhadap Perseroan di bidang ketenagakerjaan 
antara lain pelaporan ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja dan upah minimum.  

  
A.12 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit bergulir 

(revolving) dari beberapa kreditur dalam suatu kredit sindikasi berdasarkan Perjanjian Kredit 
tertanggal 30 Maret 2010 oleh dan antara Perseroan dengan, antara lain, MSJ dan LLJ sebagai 
penjamin, dan DBS Bank Ltd sebagai agen fasilitas (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 
Kredit Sindikasi DBS”). Jumlah fasilitas yang disediakan berdasarkan Perjanjian Kredit 
Sindikasi DBS adalah sampai sebesar USD200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika 
Serikat), yang dapat digunakan oleh Perseroan melalui permintaan sejumlah pinjaman-
pinjaman (Pinjaman), dengan nilai minimum USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika 
Serikat), atau suatu jumlah yang lebih tinggi dengan kelipatan USD1.000.000 (satu juta Dollar 
Amerika Serikat), atau, (jika lebih rendah) sebesar nilai komitmen dari suatu kreditur. 

 
Untuk menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi DBS, Perseroan dan 
Anak Perusahaannya telah memberikan jaminan antara lain berupa (i) fidusia asuransi, (ii) 
piutang, (iii) barang bergerak, (iv) jaminan perusahaan, dan (v) jaminan-jaminan lainnya. 
Uraian lengkap mengenai jaminan-jaminan yang diberikan Perseroan dan/atau Anak 
Perusahannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.N.1.1 dari Laporan Uji 
Tuntas. 
 
Perseroan juga menandatangani Perjanjian antar Kreditor (Intercreditor Agreement) tanggal 30 
Maret 2010 (“Intercreditor Agreement DBS”) dengan, antara lain, DBS Bank Ltd sebagai 
agen, PT Bank DBS Indonesia sebagai agen jaminan, serta beberapa entitas sebagai kreditor 
dan hedging banks dimana berdasarkan perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban 
Perseroan terhadap para kreditur, dan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening (Cash and 
Accounts Management Agreement) tertanggal 30 Maret 2010 (“Cash and Accounts 
Management Agreement DBS”) dengan, antara lain, MSJ dan LLJ sebagai penjamin awal, 
PT Bank DBS Indonesia sebagai bank rekening dalam negeri, serta DBS Bank Ltd sebagai 
bank rekening luar negeri dan juga sebagai agen, dimana berdasarkan perjanjian tersebut 
Perseroan dan penjamin awal yaitu LLJ dan MSJ sepakat untuk menunjuk DBS Bank Ltd 
sebagai bank pengelola rekening luar negeri, dan juga menunjuk PT Bank DBS Indonesia 
sebagai bank pengelola rekening dalam negeri. 

  
Perjanjian Kredit Sindikasi DBS, dokumen-dokumen jaminan (sepanjang mengenai jaminan-
jaminan yang diberikan oleh Perseroan), Intercreditor Agreement DBS, dan Cash and 
Accounts Management Agreement DBS yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan 
adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Penawaran Umum tidak bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/ atau 
tidak merupakan kelalaian berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi DBS, dokumen-dokumen 
jaminan di atas, dan Intercreditor Agreement DBS, dan Cash and Accounts Management 
Agreement DBS tersebut. 

 
A.13 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani 3 (tiga) 

perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu 2 (dua) 
perjanjian sewa menyewa kantor dengan PT Drei Indonesia dan 1 (satu) perjanjian pinjam 
pakai kantor dengan Kiki Barki. Sifat dari seluruh perjanjian tersebut adalah berkelanjutan 
dan seluruh perjanjian tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum. 
Apabila di kemudian hari setelah Penawaran Umum, terdapat perubahan syarat dan kondisi 
perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai yang dapat merugikan Perseroan, 
Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.1.  

 
 Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan 

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
A.14 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani 1 (satu) 

perjanjian sehubungan dengan penyertaan saham Perseroan dalam MSJ dengan Perusahaan 
Daerah Bara Kaltim Sejahtera (“Perusda”) dan 1 (satu) perjanjian sehubungan dengan 
penyertaan saham Perseroan dalam SB dengan PT Petrosea Tbk (“Petrosea”). Perjanjian-
perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
A.15 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pernyataan masing-masing Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana didukung dengan surat keterangan perkara dari 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Hubungan 
Industrial DKI Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Pajak dan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana 
dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau BANI atau dalam 
perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait 
dengan masalah perburuhan atau diajukan kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah 
dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.  

 
B. Penawaran Umum 
 
B.1 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana Penawaran 

Umum, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 11/2010. 

 
B.2 Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, baik Saham Baru maupun Saham 

Divestasi akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya dengan saham yang telah 
diterbitkan oleh Perseroan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada saat 
dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. 

 
B.3 Pemegang Saham Penjual mempunyai kewenangan untuk menawarkan dan menjual Saham 

Divestasi dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menandatangani dan 
melaksanakan kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum serta untuk menandatangani 
semua perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan Penawaran Umum. 

 
B.4 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pemegang Saham Penjual, Pemegang Saham 

Penjual telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari Dewan Komisaris tertanggal 10 
Juni 2010 dan 6 September 2010 sehubungan dengan rencana penjualan Saham Divestasi.  
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B.5 Pemegang Saham Penjual adalah pemilik yang sah atas Saham Divestasi yang merupakan 
porsinya, dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki Saham Divestasi tersebut, dan Saham 
Divestasi tersebut bebas dari segala agunan, pembebanan, jaminan dan sengketa.  

 
B.6 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka 

Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:  
 

(a) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(KSEI) Nomor SP-013/PE/KSEI/0610 tanggal 9 Juni 2010; 

 
(b) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham, antara 

Perseroan, KBP dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimuat dalam Akta Nomor 
76 tanggal 14 Juni 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek Nomor 24 tanggal 17 September 2010, yang keduanya dibuat 
dihadapan Sugito Tedjamulja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;  

 
(c) Akta  Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, antara Perseroan dan PT Datindo 

Entrycom yang dimuat dalam Akta Nomor 77 tanggal 14 Juni 2010 sebagaimana 
diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. 
Harum Energy Tbk Nomor 27 tanggal 17 September 2010, yang keduanya dibuat 
dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta; dan   

 
(d) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, antara Perseroan dan PT Bursa Efek 

Indonesia tanggal 17 Juni 2010.  
 
Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum tersebut di atas telah 
dibuat secara sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
 
Lebih lanjut, sehubungan dengan Penawaran Umum yang dilakukan di luar negeri, Perseroan 
telah menandatangani  International Coordination Agreement yang dibuat oleh dan antara 
Perseroan sebagai Emiten, Pemegang Saham Penjual dan Deutshce Bank AG cabang Hong 
Kong dan Goldman Sachs (Singapore) Pte sebagai International Selling Agents pada tanggal 17 
September 2010. 
 
International Coordination Agreement yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum yang 
dilakukan di luar negeri telah secara sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan 
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
B.7     Dalam rangka Opsi Penjatahan Lebih, Pemegang Saham Penjual telah  menandatangani: 
 

(a) Option Agreement tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara 
Pemegang Saham Penjual sebagai Pemberi Opsi dan PT Mandiri Sekuritas selaku 
Agen Stabilisasi, yang telah ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana 
diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Opsi Nomor 26 
tanggal 17 September 2010 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di 
Jakarta; dan  

 
(b) Share Lending Agreement tanggal 26 Agustus 2010 dibuat di bawah tangan oleh dan 

antara Pemegang Saham Penjual sebagai Pemberi Opsi dan PT Mandiri Sekuritas 
selaku Agen Stabilisasi, yang telah ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian 
Peminjaman Saham Nomor 25 tanggal 17 September 2010, yang dibuat dihadapan 
Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta 
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Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Opsi Penjatahan Lebih tersebut di atas telah 
secara sah dan mengikat Pemegang Saham Penjual dan masing-masing pihak terkait.  

 
Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Opsi Penjatahan Lebih tersebut di atas tidak 
bertentangan dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Penjual dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
C. Anak Perusahaan 
 
C.1 Anak Perusahaan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 
 
C.2 Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kecuali untuk perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan 
sebagaimana disebutkan sebagai berikut:  

 
(a) TBH 
 

(i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat TBH 
Nomor 14 tanggal 28 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Siti Safarijah, SH, 
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dilaporkan kepada Menkumham 
berdasarkan surat nomor C-05556 HT.01.04.TH.2005 tanggal 3 Maret 2005; 
dan 

 
(ii) Akta Berita Acara Rapat Nomor 31 tanggal 13 Nopember 2007, yang dibuat 

dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta dan telah 
mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Nomor 
AHU-07962.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008, telah 
didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0011854.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 19 Pebruari 2008, telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-5107 tanggal 3 Maret 2008, 
didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0015694.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 3 Maret 2008 dan surat Nomor AHU-AH.01.10-6757 tanggal 24 
Maret 2008, didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-
0020970.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008. 

 
(b) SB 
 

Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat SB Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2008, 
yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, 
yang telah diberi persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 
AHU-65091.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0086818.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 17 
September 2008. 

 
(c) MSJ 

 
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MSJ Nomor 49 tanggal 
28 Mei 2008, yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta 
(“Akta Nomor 49/2008”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan Nomor AHU-37347.AH.01.02. Tahun 2008, dan didaftarkan di Daftar 
Perseroan Nomor AHU-0054058.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008, dan 
diumumkan dalam Berita Negara Nomor 58 tanggal 21 Juli 2009, Tambahan Berita 
Negara Nomor 18877. 
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(d) LLJ  
 

(i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 39 
tanggal 20 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Lydia Djajadi (pengganti dari 
James Herman Rahardjo), SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-
07945.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0009575.AH.01.09.Tahun 2009 
tanggal 19 Maret 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 17 tanggal 25 Pebruari 2010, Tambahan Berita Negara 
Nomor 1976; dan 

 
(ii) Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 94 tanggal 

26 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja SH, Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Surat Keputusan Nomor AHU-57980.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 
Nopember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-
0079150.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Nopember 2009 (“Akta Nomor 
94/2009”), 

 
sehubungan dengan kewajiban untuk mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut 
dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Berdasarkan UU 3/1982, terdapat 
sanksi hukum berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau sanksi denda paling 
banyak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. 

 
C.3  Berdasarkan anggaran dasarnya, kegiatan usaha Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

(a) TBH: bidang pertambangan, industri dan perdagangan. Sampai dengan tanggal 
Pendapat Hukum ini, TBH belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara 
komersial; 

(b) SB: bidang pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur; 
(c) MSJ: bidang pertambangan, industri dan perdagangan; dan 
(d) LLJ: bidang pelayaran. 

 
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Anak Perusahaan sebagaimana telah disebutkan di atas 
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik 
Indonesia  

 
C.4 Struktur permodalan dan pemegang saham Anak Perusahaan pada tanggal Pendapat Hukum 

ini adalah sebagai berikut: 
 

(a) TBH: 
 

Berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Nomor 124 tanggal 28 Agustus 1996 sebagaimana 
diubah dengan Akta Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT Tambang 
Batubara Kobexindo Nomor 4 tanggal 1 April 1997, keduanya dibuat dihadapan 
Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham 
dengan Surat Keputusan Nomor C2-4616 HT.01.01.Th.97 tanggal 4 Juni 1997 dan telah 
didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 
Selatan tanggal 9 Oktober 1997 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar 
Biasa Nomor 92 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat di hadapan James Herman 
Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh 
Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.10-9187 tanggal 18 April 2008 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0028835.AH.01.09.Tahun 2008 
tanggal 18 April 2008, struktur permodalan dan pemegang saham TBH adalah sebagai 
berikut: 
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 

per saham No. Nama Pemegang Saham 
Nominal (Rp) Jumlah 

Saham 

% 

Modal Dasar    10.000.000.000 10.000 100
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

   

1. Perseroan       2.999.000.000 2.999 99,97
2. PT Sinar Indobatu Perdana             1.000.000 1 0,03

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

     3.000.000.000 3.000 100

Saham dalam Portepel      7.000.000.000 7.000   
 

(b) SB: 
 

Berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 13 Pebruari 1998, dibuat 
dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah 
mendapatkan persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan Nomor C2-976 
HT.01.01 Th.98 tanggal 18 Pebruari 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan dengan Nomor TDP 09021227018 di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan Nomor 3126/BH.09.03/IX/1998 tanggal 15 September 1998, 
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 tanggal 8 
Desember 1998, Tambahan Berita Negara Nomor 6958 dan Akta Jual Beli Saham 
Nomor. 43 tanggal 17 Januari 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi 
Warsito, SH., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan seluruh saham SB milik PT 
Tanito Harum Indonesia sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham kepada Perseroan yang 
berubah nama menjadi PT Harum Energy (dahulu dikenal sebagai PT Asia Antrasit), 
yang telah disetujui oleh pemegang saham SB sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan 
Tanpa Rapat Nomor 42 tanggal 17 Januari 2008, yang dibuat di hadapan Ny. 
Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pelaporannya 
oleh Menkumham berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-10210 tanggal 29 April 
2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 25 
November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-
0032203.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, struktur permodalan dan 
pemegang saham SB adalah sebagai berikut: 
 

Nilai Nominal Rp8.794,00/USD1.00 per 
saham No. Nama Pemegang 

Saham Nominal (Rp/USD) Jumlah 
Saham 

% 

Modal Dasar Rp1.758.800.000/USD200.000 200.000 100
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

   

1 Petrosea  Rp879.400.000/USD100.000 100.000 50
2 Perseroan Rp879.400.000/USD100.000 100.000 50

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

Rp1.758.800.000/USD200.000 200.000 100

Saham dalam Portepel - - -
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(c) MSJ: 
 

Berdasarkan Pasal 4 Akta 49/2008, struktur permodalan dan pemegang saham MSJ 
adalah sebagai berikut: 

 
 

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham No. Nama Pemegang 
Saham Nominal (Rp) Jumlah Saham 

% 

Modal Dasar 100.000.000.000 80.000 saham seri A 
20.000 saham seri B 

100

Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

   

1 Perseroan 68.000.000.000 68.000 saham seri A 80
2 Perusda 17.000.000.000 17.000 saham seri B 20
   
Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

85.000.000.000 68.000 saham seri A 
dan 17.000 saham 
seri B 

100

Saham dalam Portepel        15.000.000.000   12.000 saham seri A 
dan 3.000 seri B 

-

 
(d) LLJ: 

 
Berdasarkan Pasal 4 Akta 94/2009 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa Nomor 65 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Sugito 
Tedjamulja,SH.,Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan ke Menkumham sesuai 
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-14614 tanggal 14 Juni 2010, struktur permodalan 
dan pemegang saham LLJ adalah sebagai berikut: 
 
 

Nilai Nominal Rp1.000.000,00  
per saham No. Nama Pemegang 

Saham 
Nominal (Rp) Jumlah Saham 

% 

Modal Dasar 300.000.000.000 300.000 100
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

   

1 Lawrence Barki 895.000.000 895 0,895
2 Perseroan 99.105.000.000 99.105 99,105

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

100.000.000.000 100.000 100

Saham dalam Portepel 200.000.000.000  200.000  - 

 
Setiap perubahan struktur permodalan Anak Perusahaan dan/atau perubahan kepemilikan 
saham Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak 
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  (termasuk tetapi tidak terbatas 
pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak yang berwenang) telah dilengkapi 
dengan bukti-bukti yang mencukupi kecuali untuk: 
 
1. pemberitahuan kepada Menkumham dan pendaftaran di Daftar Perusahaan pada 

Kementerian Perdagangan atas Akta Berita Acara TBH Nomor 86 tanggal 22 
Desember 1997, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta; dan 
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2. pendaftaran di Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan atas Akta Berita 
Acara TBH No. 1 tanggal 1 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Stephany Maria 
Lilianti, S.H., Notaris di Jakarta. 

 
C.5 Masing-masing Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan 

penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatannya sebagaimana 
disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum 
ini ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan tersebut masih berlaku dan memenuhi kewajiban 
berdasarkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan tersebut secara material, kecuali untuk ijin 
dan kewajiban sebagaimana disebutkan di bawah ini: 

 
(a) TBH:  

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, TBH telah melaksanakan kegiatan eksplorasi  
tanggal 18 Juli 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 
Nomor 1128.K/2013/MPE/1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi. Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut diperpanjang terakhir 
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 
02.K/23.01/DJP/2000 tanggal 5 Januari 2000 (“KP 02/2000”), untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi pertambangan batubara hingga tanggal 2 Januari 2002. Selanjutnya 
TBH memulai tahap pembangunan fasilitas eksploitasinya pada tanggal 27 September 
2006 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 
351/02.188.45/HK/IX/2006. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi TBH, sejak 
tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan 27 September 2006, TBH tidak melakukan 
kegiatan eksplorasi di lapangan, sehingga TBH tidak melakukan perpanjangan KP 
02/2000. 

 
(b) SB: 

 
(i) Kewajiban sehubungan dengan ijin pinjam pakai 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SB sedang dalam proses pemenuhan 
kewajiban sehubungan dengan ijin pinjam pakai, yaitu penyampaian laporan 
tahunan kepada Menteri Kehutanan sehubungan dengan Ijin Pinjam Pakai I SB 
dan Ijin Pinjam Pakai II SB 

 
(ii) Kewajiban penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi-instansi terkait 
 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SB sedang dalam proses memenuhi 
kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup untuk triwulan II untuk tahun 2010 sehubungan dengan 
kegiatan penambangan batubara di Kecamatan Tenggarong Seberang, 
Kabupaten Kutai Kertanegara serta Kecamatan Samarinda Utara di Kota 
Samarinda Propinsi Kalimantan Timur.  
 

C.6 Kecuali LLJ, Anak Perusahaan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan manapun. 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, LLJ memiliki penyertaan saham sebesar 437.500 (empat 
ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh 
modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Lotus Coalindo Marine (”LCM”). 
 
Kepemilikan LLJ pada LCM di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang 
sah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada perkara maupun sengketa 
mengenai penyertaan saham yang dilakukan LLJ pada LCM tersebut di atas. 
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C.7 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan memiliki harta kekayaan yang tercatat 

atas nama masing-masing Anak Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam daftar aset tetap 
Anak Perusahaan (kecuali LLJ) per tanggal 31 Maret 2010 dan per 31 Juli 2010 untuk LLJ 
yang dikeluarkan oleh masing-masing Anak Perusahaan dan didukung oleh pernyataan 
Direksi dari masing-masing Anak Perusahaan.  

 
C.8  Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan memiliki dan 

menggunakan perangkat lunak (software) yang berlisensi. 
 
C.9  Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan tidak memiliki hak atas kekayaan 

intelektual apapun. 
 
C.10  Kecuali MSJ dan LLJ, Anak Perusahaan pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak menutup 

polis asuransi apapun sehubungan dengan kesehatan karyawan, kendaraan bermotor maupun 
kegiatan operasionalnya. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MSJ sedang dalam proses 
perpanjangan asuransi sehubungan dengan kesehatan karyawan, dan sebagian asuransi 
sehubungan peralatan berat dan kendaraan bermotor. Lebih lanjut, MSJ telah menutup 
beberapa polis asuransi yang  terkait dengan kegiatan operasionalnya. Pada tanggal Pendapat 
Hukum ini, LLJ tidak pernah menutup polis asuransi sehubungan dengan kesehatan 
karyawan, namun memiliki asuransi kendaraan bermotor maupun kapal terkait dengan 
kegiatan operasionalnya serta sedang dalam proses penerbitan polis asuransi sehubungan 
dengan tambahan 2 (dua) kapal milik LLJ. Berdasarkan pernyataan Direksi MSJ dan LLJ, 
asuransi yang dimiliki oleh MSJ dan LLJ cukup untuk menutup seluruh kerugian yang 
mungkin dapat terjadi apabila kendaraan bermotor,  peralatan berat dan kapal yang dimiliki 
MSJ dan LLJ mengalami kerusakan atau musnah.  

 
C.11 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan-ketentuan 

hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan antara lain 
pelaporan ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja dan upah minimum, kecuali 
sehubungan dengan LLJ untuk hal-hal sebagai berikut:    

 
  (a)  kewajiban memiliki peraturan perusahaan 
 
 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, LLJ sedang dalam proses pengurusan pencatatan 

peraturan perusahaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan 
UU 13/2003, perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan. Terdapat sanksi hukum 
sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 atas kelalaian atas kewajiban ini berupa sanksi 
pidana denda paling sedikit sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan paling banyak 
sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). 

 
  Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SB memiliki 2 (dua) orang direktur berkewarganegaraan 

asing dan MSJ memiliki 1 (satu) orang tenaga kerja asing. SB dan MSJ sedang dalam proses 
pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan perubahan Ijin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tenaga kerja asing tersebut. 

  
   Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MSJ sedang dalam proses pencatatan resume hasil 

kesepakatan perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja MSJ ke instansi ketenagakerjaan 
setempat. 

 
C.12 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian-

perjanjian sebagai berikut: 
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(a)  TBH:  
  
 1 (satu) perjanjian dengan pihak terafiliasi yaitu perjanjian pinjam pakai sehubungan 

dengan kantor TBH yang beralamat di Jalan Alaydrus Nomor 82, Jakarta Pusat dengan 
Kiki Barki. Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat TBH serta telah sesuai dengan 
Anggaran Dasar TBH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 
perjanjian pinjam pakai ini, pada tanggal Pendapat Hukum ini, TBH tidak pernah 
menandatangani perjanjian pinjam pakai apapun lainnya dengan pihak ketiga. 

 
 Sifat dari perjanjian tersebut adalah berkelanjutan dan perjanjian tersebut telah 

diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perseroan. Apabila di kemudian 
hari terdapat perubahan syarat dan kondisi yang dapat merugikan Perseroan, TBH dan 
Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.1. 

 
(b)  SB: 
   

(i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (”PKP2B”) dengan 
Pemerintah Republik Indonesia, (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) pada tanggal 19 Pebruari 1998 
(“PKP2B SB”) sehubungan dengan kerjasama pertambangan batubara di 
wilayah yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur 
dan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 24.930 hektar; 

 
(ii) Beberapa perjanjian sehubungan dengan kegiatan operasionalnya antara lain, 

Perjanjian Pemakaian Jalan Angkut Batubara Nomor SP/013/JMB-
SB/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 dengan PT Jembayan Muara Bara, 
Perjanjian Pertambangan Batubara (Mining Contract) tanggal 16 Januari 2009 
dengan Petrosea, Contract for Coal Hauling tanggal 21 Juli 2009 dengan PT 
Dwimakmur Primatamas, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Ringan 
(Mobil) Nomor SP/102/PLM-SB/1009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan PT 
Prima Laksana Mandiri (“PLM”), Contract for Coal Hauling tanggal 18 Januari 
2010 dengan PLM, Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 12  Desember 2009 
dengan Teguh Hartadi, Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 204 tanggal 23 
Desember 2009 dengan Ignatius Halim/Dra Meilinawaty. 

 
(iii) Beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi antara lain Marketing Agency 

Agreement tanggal 16 Januari 2009 dengan PT Tanito Harum, Separi Port Coal 
Handing Services Agreement tanggal 16 Januari dengan MSJ, Perjanjian Sewa 
Menyewa Nomor 1002/2007/SB tanggal 10 Desember 2007 dengan PT Drei 
Indonesia sebagaimana diubah dengan Addendum Nomor ADD 
1/1002/2009/SB tanggal 5 Agustus 2009 dan Perjanjian Melintas Wilayah Kerja 
Nomor SP/077/TD-SB/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan PT 
Tambang Damai. 

 
Sifat dari beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut adalah 
berkelanjutan dan seluruh perjanjian tersebut telah diungkapkan dalam 
prospektus Penawaran Umum Perseroan. Apabila di kemudian hari setelah 
Penawaran Umum Perseroan, terdapat perubahan syarat dan kondisi yang dapat 
merugikan Perseroan, maka SB dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam 
Peraturan IX.E.1.   
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(c)  MSJ: 
 

(i) PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia, (dalam hal ini diwakili oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) pada tanggal 29 
Desember 2000 (“PKP2B MSJ”) sehubungan dengan kerjasama pertambangan 
batubara di wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai dan Kotamadya 
Samarinda seluas 20.380 hektar.    

 
(ii) Beberapa perjanjian sehubungan dengan kegiatan operasionalnya antara lain 

Perjanjian Penyediaan Coal Crushing Plant dengan PT Jakarta Prima Cranes, 
Perjanjian Pertambangan Batubara dengan beberapa kontraktor yaitu PT 
Leighton Contractor Indonesia, PT Cipta Kridatama dan PT Ricobana Abadi, 
Perjanjian Pengangkutan Batubara dengan PT Dwimakmur Primatama dan PT 
Bina Sarana Sukses, Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan PT 
Astra Sedayu Finance dan PT Astra Komatsu Finance, Perjanjian Sewa dengan 
PT Prima Cipta Perdana dan PT Intiprima Karya Usaha.    

 
(iii)  Beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi antara lain Separi Port Coal Handling 

Services Agreement tanggal 16 Januari 2009 dengan SB, Floating Crane Contract 
Nomor 007/LCM-CONTRACT/FC/VI/2007 dengan LCM tanggal 1 Juni 
2007, Floating Crane Contract Nomor 009/LCM-CONTRACT/FC/VIII/2009 
dengan LCM tanggal 1 Agustus 2009, dan Perjanjian Penggunaan Jalan Angkut 
Batubara Nomor SP/075/TD-MSJ/XI/2009 antara MSJ dan PT Tambang 
Damai (“TD”) tanggal 23 September 2009, Surat Perjanjian Jual Beli Batubara 
Nomor 01/MSJ-TH/2010 antara MSJ dan PT Tanito Harum tanggal 5 Januari 
2010 dan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 02/MSJ-TD/2010 antara 
MSJ dan TD tanggal 5 Januari 2010, serta Surat Perjanjian Pemanfaatan 
Infrastruktur Nomor SP/059/TD-MSJ/IX/2009 tanggal 16 September 2009 
antara MSJ dan TD. 

 
Sifat dari beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut adalah 
berkelanjutan dan seluruh perjanjian tersebut telah diungkapkan dalam 
prospektus Penawaran Umum Perseroan. Apabila di kemudian hari setelah 
Penawaran Umum Perseroan, terdapat perubahan syarat dan kondisi yang dapat 
merugikan Perseroan, MSJ dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam 
Peraturan IX.E.1.  
 

(d) LLJ: 
 

(i) Perjanjian sehubungan dengan kegiatan operasionalnya antara lain, berdasarkan 
Sale and Purchase Contract dan Shipbuilding Agreement, PT Palma Progress Shipyar 
(“PPS”) setuju untuk menyelesaikan dan menyerahkan 10 (sepuluh) set kapal 
tunda dan tongkang kepada LLJ pada tanggal  yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, LLJ telah menerima 5 (lima) set 
kapal tunda dan tongkang dari PPS. 

 
(ii)  Beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi antara lain (a) perjanjian sewa 

menyewa tugboat dan tongkang pada tanggal 31 Mei 2010 antara LLJ dengan PT 
Prima Armada Samudra, perjanjian mana berlaku sejak 1 Juni 2010 sampai 
dengan 31 Desember 2015  (b) perjanjian sewa bangunan dengan Doddy 
Anggoro Nomor 013/LLJ/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010, perjanjian 
mana berlaku sejak 20 Agustus 2010 sampai dengan 19 Agustus 2011 dan (c) 
perjanjian sewa menyewa 28 (dua puluh delapan) kapal dengan MSJ pada 
tanggal 21 Desember 2009 untuk 28 kapal milik LLJ sebagaimana diubah 
dengan (i) addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor Add.1 001/LLJ-
MSJ/JKT/XII/2009 pada tanggal 21 Desember 2009 untuk penambahan 5 
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(lima) kapal dan (ii) addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor Add.2 
001/LLJ-MSJ/JKT/I/2010 pada tanggal 25 Januari 2010 untuk penambahan 6 
(enam) kapal yang masa berlakunya terhitung sejak 1 Januari 2010 hingga 31 
Desember 2019.     

 
Sifat dari seluruh perjanjian tersebut adalah berkelanjutan dan seluruh perjanjian 
tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perseroan. 
Apabila di kemudian hari setelah Penawaran Umum Perseroan, terdapat 
perubahan syarat dan kondisi yang dapat merugikan Perseroan, LLJ dan 
Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor 
IX.E.1.  
 

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta telah sesuai 
dengan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
 
Penawaran Umum ini tidak bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan 
dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut. 

 
C.13 Berdasarkan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan 

(kecuali untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris SB yang ditunjuk oleh Petrosea) dan 
juga surat keterangan perkara dari beberapa lembaga peradilan sebagaimana diungkapkan 
dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali sehubungan dengan perkara perpajakan yang melibatkan 
SB sebagaimana disebutkan di bawah ini, Anak Perusahaan dan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, 
baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan 
dan/atau BANI atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk 
perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan kepailitan oleh pihak 
ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 
Anak Perusahaan. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SB terlibat dalam 2 (dua) perkara pajak sebagai berikut: 

 
(a) atas dasar ditolaknya banding atas keberatan pajak yang diajukan SB berdasarkan 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-17450/PP/M.V/16/2009 yang diucapkan 
tanggal 18 Maret 2009, maka saat ini SB sedang dalam proses mengajukan 
permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui surat permohonan 
Peninjauan Kembali Nomor TD/SB/VII/2009/029 tanggal 21 Juli 2009; dan 

 
(b) atas dasar ditolaknya banding atas keberatan pajak yang diajukan SB berdasarkan 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-17449/PP/M.V/16/2009 yang diucapkan 
tanggal 18 Maret 2009, maka saat ini SB sedang dalam proses mengajukan 
permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui surat Peninjaian 
Kembali Nomor TD/SB/VII/2009/028 tangal 21 Juli 2009. 

  
Berdasarkan Pernyataan Direksi SB, keterlibatan SB dalam 2 (dua) perkara pajak tersebut 
tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha SB secara material. 
 

D. Keterangan tentang Anak Perusahaan di Luar Negeri 
 
D.1 Harum Energy Australia Limited 
 
 Perseroan memiliki penyertaan saham pada Harum Energy Australia Limited (”HEAL”). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum dari Walkers (Singapore) Limited Liability 
Partnership, konsultan hukum di wilayah Singapura tertanggal 27 Agustus 2010, HEAL 
didirikan sebagai suatu Business Company (BC) pada tanggal 17 September 2009 berdasarkan 
hukum British Virgin Islands dengan Nomor Pendaftaran 1548280. 
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 Di dalam Anggaran Dasar HEAL tidak diatur mengenai kegiatan usaha apa saja yang dapat 

dilakukan oleh HEAL. 
 
 Jumlah seluruh modal dasar adalah sebanyak-banyaknya 50.000 (lima puluh ribu) lembar 

saham. Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor adalah 1 (satu) lembar saham 
dengan nilai nominal USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per lembar saham yang dimiliki 
oleh Perseroan. 

 
 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengurus HEAL adalah sebagai berikut: 
   

Nama  Tanggal Pengangkatan Posisi 
Ray Antonio Gunara 17 September 2009 Direktur 

Kenneth Scott Andrew 
Thompson 

17 September 2009 Direktur 

 
 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat putusan kepailitan atau putusan untuk 

melikuidasi atau penunjukan receiver (kurator) untuk melaksanakan likuidasi terhadap HEAL 
atau aset apapun yang dimiliki oleh HEAL. Selain itu sampai dengan tanggal Pendapat 
Hukum ini, HEAL tidak sedang terlibat dalam proses beracara di lembaga peradilan 
manapun.  

  
 Pemeriksaan atas HEAL dilakukan oleh konsultan hukum yang memiliki ijin dan 

kewenangan serta kualifikasi untuk bertindak sebagai konsultan hukum di wilayah yurisdiksi 
British Virgin Islands. Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan British Virgin Islands, kami 
mendasarkan Pendapat Hukum kami pada hasil pemeriksaan atas HEAL yang dibuat dan 
disampaikan oleh Walkers (Singapore) Limited Liability Partnership pada tanggal 27 Agustus 
2010. 

 
D.2 Harum Energy Capital Limited 
 
 Perseroan memiliki penyertaan saham pada Harum Energy Capital Limited (”HECL”). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum dari Walkers (Singapore) Limited Liability 
Partnership, konsultan hukum di wilayah yurisdiksi Singapura tertanggal 27 Agustus 2010, 
HECL merupakan suatu Business Company (BC) yang berdiri pada tanggal 14 September 2009 
berdasarkan hukum British Virgin Islands dengan  nomor registrasi 1547718.  

 
 Di dalam Anggaran Dasar HECL tidak diatur mengenai kegiatan usaha apa saja yang dapat 

dilakukan oleh HECL. 
 
 Jumlah seluruh modal dasar adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham. Jumlah 

saham yang telah ditempatkan dan disetor adalah 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal 
USD1 (satu Dollar Amerika Serikat) per lembar saham yang dimiliki oleh Perseroan. 

 
 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengurus HECL adalah sebagai berikut: 
 

Nama  Tanggal Pengangkatan Posisi 
Ray Antonio Gunara 14 September 2009 Direktur 

Kenneth Scott Andrew 
Thompson 

14 September 2009 Direktur 

   
 
 
 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat putusan kepailitan atau putusan untuk 

melikuidasi atau penunjukan receiver untuk melakukan likuidasi terhadap HECL atau aset 

208



apapun yang dimiliki oleh HECL. Selain itu sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, 
HECL tidak sedang terlibat dalam proses beracara di lembaga peradilan manapun.  

  
 Pemeriksaan atas HECL dilakukan oleh konsultan hukum yang memiliki ijin dan 

kewenangan serta kualifikasi untuk bertindak sebagai konsultan hukum di wilayah yurisdiksi 
British Virgin Islands. Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan British Virgin Islands, kami 
mendasarkan Pendapat Hukum kami pada hasil pemeriksaan atas HECL yang dibuat dan 
disampaikan oleh Walkers (Singapore) Limited Liability Partnership pada tanggal 27 Agustus 
2010.  

  
Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi bahwa: 
 
(a) semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli 

adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan 
kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut 
adalah otentik; 

 
(b) pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau para 

pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau 
pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan, mempunyai kewenangan 
dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; 

 
(c)  pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan 

Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan maupun dari 
pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal Laporan Uji 
Tuntas dan Pendapat Hukum ini; 

 
(d) pendapat kami sehubungan dengan “ijin-ijin pokok”, “perjanjian-perjanjian penting dan 

material” dan “aset-aset penting dan material” adalah sejauh ijin-ijin, perjanjian-perjanjian 
serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha 
Perseroan dan Anak Perusahaan; 

 
(e) pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut 

diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia; dan 
 
(f) pendapat yang memuat kata-kata “sepanjang pengetahuan kami” atau “berdasarkan 

pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan”, telah kami buat berdasarkan pernyataan 
Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau keterangan lisan maupun tulisan yang diberikan 
oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan 
Anak Perusahaan. 
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STTD Nomor: 556/PM/STTD-KH/2005 
 
 
Tembusan: 
� Ketua Bapepam-LK; 
� Kepala Biro Hukum Bapepam-LK; 
� Kepala Biro Sektor Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK; dan  
� Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia 
 

 
  
 

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen 
yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi 
dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak berpihak serta terlepas dari 
kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan 
Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.    
  
 
Hormat kami, 
HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG 
 
 
 
 
 
Tjahjadi Bunjamin, SH, LL.M

210



XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN 
 LAPORAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN 
 ANAK PERUSAHAAN
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007

31 Maret
Catatan 2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 2g,4 485.366        586.621        153.166        75.088          
Piutang usaha 2i,5

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2e,33 67.048          125.458        20.182          80.185          
Pihak ketiga 102.021        162.505        89.123          46.730          

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga 2i 2.121            2.577            1.415            1.106            
Persediaan 2j,6 213.893        188.867        131.284        165.492        
Biaya dibayar dimuka 2k 3.421            660               25.995          3.499            
Uang muka 7 32.928          31.744          48.780          25.687          
Pajak dibayar dimuka 2t,8,30 128               122               522               636               

Jumlah Aset Lancar 906.926        1.098.554     470.467        398.423        

ASET TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa 2e,9,33 95.432          98.698          72.903          18.779          
Aset pajak tangguhan - bersih 2t,30 93                 -                   709               984               
Investasi saham 2h,2i,10 174.216        148.099        15.264          7.563            
Uang muka pembelian aset tetap 11 74.434          64.804          154.948        22.606          
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar 
Rp 148.209 juta tahun 2010,
Rp 136.101 juta tahun 2009,
Rp101.607 juta tahun 2008 dan
Rp 70.925 juta tahun 2007 2l,2m,2n,12 748.377        621.720        606.914        289.478        

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang 
ditangguhkan - bersih 2o,13 249.184        251.196        280.422        243.441        

Lainnya 5.228            5.843            1.827            164               

Jumlah Aset Tidak Lancar 1.346.964     1.190.360     1.132.987     583.015        

JUMLAH ASET 2.253.890     2.288.914     1.603.454     981.438        

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 (Lanjutan)

31 Maret
Catatan 2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang bank 2i,14 273.450        281.988        258.735        279.271        
Hutang usaha 2i,15

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2e,33 150.614        124.473        30.128          89.182          
Pihak ketiga 273.940        381.421        274.654        163.670        

Hutang lain-lain 2i 133               134               229.286        1.897            
Hutang pajak 2t,16,30 282.671        268.418        51.536          20.440          
Hutang dividen 17 123.701        198.901        -                   -                   
Biaya yang masih harus dibayar 18 26.136          41.579          41.012          36.112          
Pendapatan diterima dimuka -                   -                   22.088          1.872            
Penyisihan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 2q,19 1.019            1.029            -                   -                   
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun
Kewajiban sewa pembiayaan 2n,20 5.121            7.603            9.636            5.982            
Bank 2i,21 37.575          37.408          73.057          62.273          

Jumlah Kewajiban Lancar 1.174.360     1.342.954     990.132        660.699        

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban pajak tangguhan - bersih 2t,30 1.292            1.452            600               -                   
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa 2e,2i,9,33 -                   450               79.830          74.187          
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian 

yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Kewajiban sewa pembiayaan 2n,20 7.140            7.363            8.287            4.440            
Bank 2i,21 156.055        170.788        286.122        136.513        

Kewajiban imbalan pasca kerja 2r,22 7.959            7.258            4.292            3.192            

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 172.446        187.311        379.131        218.332        

HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK 
PERUSAHAAN 2c,23 150.430        133.022        30.507          19.137          

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham

Modal dasar - 10.000.000.000 saham tahun 2010 
dan 2009, 1.800.000.000 saham tahun 2008 
dan 600.000.000 saham tahun 2007

Modal ditempatkan dan disetor - 2.500.000.000 
saham tahun 2010 dan 2009 dan 450.000.000 
saham tahun 2008 dan 2007 24 250.000        250.000        45.000          45.000          

Ekuitas anak perusahaan yang berasal dari penyajian 
kembali laporan keuangan 1b,3 -                   -                   82.839          48.134          

Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek
yang tersedia untuk dijual 2h,10 (3.050)           -                   -                   -                   

Saldo laba (defisit) 509.704        375.627        75.845          (9.864)           

Jumlah Ekuitas 756.654        625.627        203.684        83.270          

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.253.890     2.288.914     1.603.454     981.438        

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2010 
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 

2010 2009 2008 2007
Catatan (Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PENDAPATAN 2e,2s,26,33 894.659        4.602.758     2.592.087     1.253.341     

BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN 
LANGSUNG 2e,2s,27,33 649.061        2.938.264     1.924.885     1.005.438     

LABA KOTOR 245.598        1.664.494     667.202        247.903        

BEBAN USAHA 2e,2s,28
Penjualan 57.548          341.016        258.482        78.322          
Umum dan administrasi 24.401          101.241        86.140          60.037          

Jumlah Beban Usaha 81.949          442.257        344.622        138.359        

LABA USAHA 163.649        1.222.237     322.580        109.544        

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 2s
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang 

asing - bersih 2d 2.932            16.748          (86.196)         (23.990)         
Penghasilan bunga 2.317            7.186            983               425               
Laba penjualan anak perusahaan 32 -                   28.368          -                   -                   
Beban bunga dan keuangan 29 (7.198)           (50.384)         (44.845)         (37.173)         
Lain-lain - bersih (240)              (17.284)         (1.352)           (380)              

Beban lain-lain - Bersih (2.189)           (15.366)         (131.410)       (61.118)         

BAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN 
ASOSIASI 2h,10 29.167          6.358            5.962            888               

LABA SEBELUM PAJAK 190.627        1.213.229     197.132        49.314          

BEBAN PAJAK 2t,30 (34.980)         (299.860)       (54.236)         (13.293)         

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS
LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN 155.647        913.369        142.896        36.021          

HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH
ANAK PERUSAHAAN 2c,23 (21.570)         (145.896)       (22.482)         (7.609)           

LABA BERSIH 134.077        767.473        120.414        28.412          

Rp Rp Rp Rp

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
(dalam rupiah penuh) 2u,31 54                 307               48                 11                 

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2010 
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 

Rugi belum
Ekuitas anak direalisasi

perusahaan yang dari pemilikan
berasal dari efek yang

penyajian kembali tersedia Saldo laba
Catatan Modal disetor laporan keuangan untuk dijual (defisit) Jumlah ekuitas

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Saldo per 1 Januari 2007 45.000           37.801                 -                    (27.943)       54.858             
Ekuitas anak perusahaan 

berasal dari penyajian 
kembali laporan keuangan 1b,3 -                    10.333                 -                    (10.333)       -                      

Laba bersih tahun berjalan -                    -                          -                    28.412        28.412             

Saldo per 31 Desember 2007 45.000           48.134                 -                    (9.864)         83.270             
Ekuitas anak perusahaan 

berasal dari penyajian 
kembali laporan keuangan 1b,3 -                    34.705                 -                    (34.705)       -                      

Laba bersih tahun berjalan -                    -                          -                    120.414      120.414           

Saldo per 31 Desember 2008 45.000           82.839                 -                    75.845        203.684           
Dividen saham 24 205.000         -                          -                    (205.000)     -                      
Ekuitas anak perusahaan yang 

berasal dari penyajian kembali
laporan keuangan 1b,3 -                    (82.839)                -                    (187.491)     (270.330)          

Dividen interim 25 -                    -                          -                    (75.200)       (75.200)            
Laba bersih tahun berjalan -                    -                          -                    767.473      767.473           

Saldo per 31 Desember 2009 250.000         -                          -                    375.627      625.627           
Rugi belum direalisasi dari

pemilikan efek yang tersedia
untuk dijual 2h,10 -                    -                          (3.050)           -                 (3.050)              

Laba bersih periode berjalan -                    -                          -                    134.077      134.077           

Saldo per 31 Maret 2010 250.000         -                          (3.050)           509.704      756.654           

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2010 
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 996.744         4.745.979      2.601.345      1.198.425      
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (846.253)        (3.475.100)     (2.304.730)     (1.049.660)     
Pembayaran pajak (14.416)          (81.652)          (26.300)          (857)              
Pembayaran beban bunga dan keuangan (5.301)           (33.246)          (44.819)          (37.160)          

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 130.774         1.155.981      225.496         110.748         

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga 2.317             7.186             983                425                
Hasil penjualan aset tetap 1.600             275                -                    -                    
Penambahan beban eksplorasi yang ditangguhkan (2.179)           (40.554)          (45.402)          (25.249)          
Perolehan aset tetap (66.907)          (149.563)        (328.764)        (25.348)          
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap (69.271)          (64.734)          (132.343)        (22.606)          
Penambahan investasi saham -                    (126.477)        (879)              -                    
Akusisi anak perusahaan - bersih -                    -                    -                    7.708             
Pelepasan investasi pada anak perusahaan -                    43.103           -                    -                    

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (134.440)        (330.764)        (506.405)        (65.070)          

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penambahan hutang bank 279.290         189.440         53.403           146.869         
Pembayaran hutang bank (281.578)        (164.747)        (73.939)          (70.807)          
Pembayaran hutang sewa pembiayaan (2.705)           (13.880)          (11.852)          (5.396)           
Pembayaran dividen interim (79.362)          (158.126)        (10.043)          -                    
Piutang dan hutang kepada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa - bersih 3.889             (118.608)        1.957             (27.901)          
Penambahan hutang lain-lain -                    -                    229.250         -                    
Penambahan hutang bank - jangka panjang -                    24.625           207.417         17.514           
Pembayaran hutang bank - jangka panjang (8.401)           (137.420)        (47.024)          (50.283)          
Penambahan setoran modal dari pihak minoritas -                    -                    -                    8.000             
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 

Aktivitas Pendanaan (88.867)          (378.716)        349.169         17.996           

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (92.533)          446.501         68.260           63.674           

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 586.621         153.166         75.088           10.747           
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (8.722)           (13.046)          9.818             667                

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 485.366         586.621         153.166         75.088           

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN:

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak
mempengaruhi kas:
Penambahan aset yang berasal dari realisasi uang 

muka pembelian aset tetap 59.641           19.434           -                    -                    
Penambahan aset tetap melalui hutang 14.117           -                    -                    -                    
Penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui 

pembagian dividen saham -                    205.000         -                    -                    
Penambahan aset tetap melalui kewajiban sewa 

pembiayaan -                    10.923           19.354           4.789             
Penambahan investasi saham melalui hutang 

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa -                    450                -                    -                    
Penurunan investasi atas hutang dividen 

anak perusahaan -                    -                    6.446             -                    
Penambahan aset tetap melalui hutang lain-lain -                    -                    -                    1.812             

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG 
BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
 
1. UMUM 
 

a. Pendirian dan Informasi Umum  
 

PT. Harum Energy (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT. Asia Antrasit, berdasarkan akta 
No. 79 tanggal 12 Oktober 1995 dari Eliwaty Tjitra, S.H., notaris pengganti dari James Herman 
Rahardjo, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2026.HT.01.01.Tahun 1996 tanggal 
12 Pebruari 1996, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 
10 September 1999 Tambahan No. 5587/1999. Berdasarkan akta No. 30 tanggal 13 Nopember 
2007 dari notaris James Herman Rahardjo, S.H., notaris di Jakarta, nama PT. Asia Antrasit 
berubah menjadi PT. Harum Energy dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan 
untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta 
perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia No. AHU-07093.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Anggaran dasar 
Perusahaan telah diubah dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 
tanggal 3 Maret 2010 dari Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan status 
Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sehingga nama Perusahaan 
menjadi PT. Harum Energy Tbk dan perubahan ketentuan seluruh anggaran dasar Perusahaan 
untuk disesuaikan dengan ketentuan pasar modal. Akta ini telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. AHU-12357.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010. 
 
Perusahaan berdomisili dan berkantor pusat di Jl. Alaydrus No. 80, Jakarta Pusat.  
 
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak 
di bidang pertambangan, perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha utama Perusahaan pada saat ini 
adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan dan jasa 
melalui anak perusahaan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. 
 
Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan anak perusahaan sebanyak 685, 591, 564 dan 495 
karyawan masing-masing pada tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. 
 
Berdasarkan akta No. 11 tanggal 3 Maret 2010 dari Sugito Tedjamulja, SH, notaris di Jakarta, 
susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut: 

 
Presiden Komisaris Lawrence Barki 
Komisaris Drs. Yun Mulyana 
 Basrief Arief, S.H. 
 Budi Rahardjo 
Komisaris Independen Agus Rajani Panjaitan 
  
Presiden Direktur  Ray Antonio Gunara 
Direktur Ir. Eddy Sumarsono 
 Kenneth Scott Andrew Thompson 
Direktur Tidak Terafiliasi David John Heap 
 

b. Anak Perusahaan 
 
Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham anak 
perusahaan sebagai berikut: 

Jumlah aset 
Persentase Pemilikan Tahun Operasi sebelum eliminasi

Domisili Bidang usaha Komersial 31 Maret 2010
2010 2009 2008 2007 Rp Juta

PT Mahakam Sumber Jaya ("MSJ") Jakarta Pertambangan 80% 80% 80% 80% 2004 1.532.083              
batubara

PT Layar Lintas Jaya ("LLJ") Jakarta Pelayaran 97% 97% - - 2005 554.282                 

Harum Energy Australia Ltd British Virgin
("HE Australia") Islands Investasi 100% 100% - - 2009 123.517                 

PT Tambang Batubara Harum ("TBH") Jakarta Pertambangan 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% Perusahaan belum 25.863                   
batubara beroperasi secara 

komersial
Harum Energy Capital Ltd British Virgin

("HE Capital") Islands Investasi 100% 100% - - 2009 18                          
PT Cipta Pesona Armada ("CPA")

dimiliki secara tidak langsung
melalui LLJ Jakarta Pelayaran - - 99% 65% 2006 -

Anak Perusahaan  (%)
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PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG 
BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Lanjutan) 
 

Pada bulan Desember 2007, Perusahaan membeli saham TBH dari PT Batumas Makmur Lestari 
dan PT Sinar Indobatu Perdana masing-masing 2.940 saham dan 59 saham dengan nilai 
perolehan masing-masing sebesar Rp 2.940 juta dan Rp 59 juta. 
 
Pada tahun 2009, Perusahaan mengakuisisi 97,01% saham LLJ melalui pembelian 5 lembar 
saham LLJ milik Lawrence Barki dan pembelian 97.000 saham baru. Akuisisi ini dicatat dengan 
metode penyatuan kepemilikan karena dilakukan antara entitas sepengendali dalam rangka 
restrukturisasi usaha (Catatan 3). 
 
Pada bulan September 2009, Perusahaan mendirikan HE Capital dan HE Australia yang bergerak 
dalam bidang investasi. 
 

c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
 

MSJ melakukan usahanya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (“PKP2B”) tanggal 29 Desember 2000 antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal 
ini diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan MSJ. 
Berdasarkan PKP2B diatur hal-hal sebagai berikut: 
 
• MSJ bertindak sebagai kontraktor Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan 

kegiatan penambangan batubara di area yang berlokasi di daerah Kutai, Samarinda Utara, 
Kalimantan Timur dengan luas area sebesar 20.380 hektar.  
 

• Periode operasi wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 tahun sejak permulaan 
operasi penambangan yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh 
Pemerintah berdasarkan permohonan tertulis dari MSJ.  
 

• MSJ berhak atas 86,5% dari batubara yang diproduksi dan 13,5% sisanya merupakan bagian 
Pemerintah.  

 
• MSJ bertanggung jawab atas pembiayaan kegiatan eksplorasi dan kegiatan penyelidikan 

umum di wilayah pertambangan serta berkewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya 
kepada Pemerintah dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan penambangan 
tersebut. 

 
• MSJ diberi hak untuk memegang kendali dan manajemen tunggal terhadap semua 

kegiatannya berdasarkan perjanjian tersebut, dan bertanggung jawab penuh serta memikul 
semua risiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan - persyaratan dalam 
perjanjian tersebut. Selain itu, MSJ dapat mempekerjakan sub-kontraktor terdaftar, baik yang 
berafiliasi atau pihak ketiga untuk melaksanakan tahapan-tahapan pengusahaan 
pertambangan apabila dipandang layak oleh MSJ, termasuk mengontrakkan pekerjaan 
pembangunan fasilitas dan jasa teknik, manajemen dan administrasi yang diperlukan. 

 
d. Izin Usaha Pertambangan 

 
Pada tanggal 21 Agustus 2008 TBH memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembangunan 
fasilitas eksploitasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 009/TBH/VIII/2008 
dengan Kode Wilayah (KW) 12-KUTIM-06, dengan luas area 1.886 hektar di Kecamatan Rantau 
Pulung Kabupaten Kutai Timur yang berlaku selama 1 tahun. 
  
Pada tanggal 6 Pebruari 2009, TBH memperoleh perpanjangan atas IUP tersebut untuk jangka 
waktu 1 tahun dan diperpanjang lagi dengan Keputusan Bupati Kutai Timur 
No. 540.1/K.190/HK/III/2010 pada tanggal 10 Maret 2010 untuk jangka waktu 1 tahun. 
 

223



PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG 
BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Lanjutan) 
 

e. Area Eksplorasi dan Eksploitasi 
 

Nama Nama Tanggal Tanggal Jatuh Persentase Perkiraan Jumlah Produksi Sisa Perkiraan
Lokasi Pemilik Perolehan Tempo Kepemilikan Cadangan Batubara Periode Tiga Bulan Cadangan Batubara

Izin Lokasi Izin Ekploitasi Sesuai Izin Pada Tanggal Yang Berakhir Pada Tanggal 
Lokasi 31 Desember 2009 31 Maret 2010 31 Maret 2010

(MT) (MT) (MT)

KW00OTB001 MSJ 14 Januari 2005 10 September 2034 100%  95,3   *) 0,9                           94,4                        
12-KUTIM-06 TBH 10 Maret 2010 10 Maret 2011 100% 11,5  **) - 11,5                        

 
*)  Berdasarkan laporan Marston & Marston, Inc., pada bulan Januari 2010, jumlah cadangan 

MSJ per 31 Desember 2009 sebesar 95,3 juta ton, yang terdiri dari cadangan terbukti 
(proven) sebesar 87 juta ton, dan cadangan terduga (probable) sebesar 8,3 juta ton.  

 
**)  Sesuai dengan laporan Marston & Marston, Inc., pada bulan Januari 2010, jumlah cadangan 

terduga (probable) pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 11,5 juta ton. 
 
MSJ dan TBH tidak memiliki area yang sedang dilakukan aktivitas eksplorasi. 
 
 

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi 
 

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.7 
tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan Surat Edaran Ketua Bapepam 
No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan 
Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum.  

 
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, 
adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan 
konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp), dan laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun 
berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain 
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 
 
Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 

b. Prinsip Konsolidasi 
 
Laporan keuangan konsolidasi mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang 
dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk 
mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan tersebut sehingga 
memperoleh manfaat dari aktivitas perusahaan tersebut. Pengendalian dianggap ada apabila 
Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih 
dari 50% hak suara. 
 
Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan 
historis aset bersih. Hak minoritas akan disesuaikan untuk bagian minoritas dari perubahan 
ekuitas. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada 
bagian induk perusahaan. 
 
Hasil akuisisi atau penjualan anak perusahaan selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi 
atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi. 
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Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan 
akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. 
 
Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat 
konsolidasi. 
 

c. Penggabungan Usaha 
 
Akuisisi anak perusahaan dicatat dengan menggunakan metode pembelian (purchase method). 
Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset 
yang diperoleh, kewajiban yang terjadi atau yang ditanggung dan instrumen ekuitas yang 
diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian yang diperoleh ditambah biaya-biaya lain yang 
secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut. 
 
Pada saat akuisisi, aset dan kewajiban anak perusahaan diukur sebesar nilai wajarnya pada 
tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset 
dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill. 
 
Kepemilikan pemegang saham minoritas dicatat sebagai bagian dari minoritas atas biaya historis 
dari aset bersih. 
 
Akuisisi dalam rangka transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dengan 
cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan. 
 

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing 
 

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan, kecuali HE Australia dan HE Capital, 
diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam 
mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal 
neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan 
kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan 
atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi periode yang bersangkutan.  
 
Pembukuan HE Australia dan HE Capital, anak perusahaan, diselenggarakan dalam mata uang 
Dollar Amerika Serikat. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasi, aset dan kewajiban 
anak perusahaan pada tanggal neraca dijabarkan masing-masing dengan menggunakan kurs 
yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan 
menggunakan kurs rata-rata.  
 

e. Transaksi Hubungan Istimewa 
 
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah: 

 
1) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau 

dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan 
(termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);  
 

2) perusahaan asosiasi;  
 
3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan 

hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat 
dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka 
yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam 
transaksinya dengan Perusahaan);  
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4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota 
dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-
orang tersebut; dan  

 
5) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), 
atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. 
Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau 
pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai 
anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan. 

 
Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan 
atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi yang sama, sebagaimana dilakukan 
dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. 
 

f. Penggunaan Estimasi 
 
Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 
di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi 
jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi 
pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. 
Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. 
 

g. Kas dan Setara Kas 
 
Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi 
yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak 
dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. 

 
h. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi 

 
Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana induk Perusahaan mempunyai pengaruh 
yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui 
partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee. 
 
Penghasilan, aset dan kewajiban dari perusahaan asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan 
konsolidasi dicatat dengan mengunakan metode ekuitas. Investasi pada perusahaan asosiasi 
dicatat di neraca sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam 
bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih perusahaan asosiasi yang terjadi setelah 
perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara 
individu. Bagian Perusahaan atas kerugian perusahaan asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari 
investasi tidak diakui kecuali jika Perusahaan mempunyai kewajiban atau melakukan pembayaran 
kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya, dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui 
sebesar kewajiban atau pembayaran tersebut. 
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i. Instrumen Keuangan 
 

Aset keuangan dan kewajiban keuangan diakui pada neraca pada saat Perusahaan dan anak 
perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. 
 
Metode suku bunga efektif 
 
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi biaya 
perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan 
bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga 
yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa  datang 
(termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam 
kontrak yang merupakan bagian  tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan 
seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau 
jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari 
instrumen keuangan. 
 
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual 
 
Investasi saham yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajar. 
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam 
ekuitas, sampai sekuritas tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, yang mana  pada saat 
tersebut keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui  
pada laporan laba rugi periode berjalan. 
 
Pinjaman yang diberikan dan piutang 
 
Piutang usaha dan piutang lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek dimana 
pengakuan bunganya tidak material. 
 
Penurunan nilai aset keuangan 
 
Pada setiap tanggal neraca, aset keuangan, selain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan 
laba rugi, dievaluasi  atas indikator penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya hanya jika 
terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih 
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, dan peristiwa yang merugikan 
tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat 
diestimasi secara andal. 
 
Untuk investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan 
yang signifikan atau penurunan jangka panjang dari investasi dibawah biaya perolehannya 
dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai. 
 
Untuk piutang usaha dan piutang lainnya, aset yang penurunan nilainya tidak dinilai secara 
individual, sebagai tambahan, akan dinilai untuk penurunan nilai secara kolektif. Jumlah kerugian 
penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas 
masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Penurunan 
nilai tercatat piutang usaha tersebut dibukukan dalam akun penyisihan pencadangan. Ketika 
piutang dianggap tidak dapat tertagih, maka piutang tersebut dihapus dari akun penyisihan 
pencadangan. Pemulihan atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan dalam akun 
penyisihan pencadangan. Perubahan nilai tercatat atas akun penyisihan pencadangan diakui 
dalam laporan laba rugi. 
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Penghentian pengakuan aset keuangan 
 
Perusahaan dan anak perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika 
hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau 
Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan 
manfaat atas kepemilikan aset keuangan kepada pihak lain. 
 
Kewajiban Keuangan dan Instrumen Ekuitas 
 
Klasifikasi sebagai kewajiban atau ekuitas 
 
Kewajiban dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan anak perusahaan 
diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. 
 
Instrumen ekuitas 
 
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah 
dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan, 
setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. 
 
Kewajiban keuangan 
 
Pengakuan awal hutang usaha dan hutang lainnya, termasuk pinjaman diterima, diukur pada nilai 
wajar, setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan 
diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan 
metode suku bunga efektif. 
 
Penghentian pengakuan kewajiban keuangan 
 
Perusahaan dan anak perusahaan menghentikan pengakuan kewajiban keuangan, jika dan hanya 
jika, kewajiban keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa 
 

j. Persediaan 
 

Persediaan batubara dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana 
yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak yang mencakup 
alokasi komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, penyusutan dan biaya tidak langsung yang 
berkaitan dengan aktivitas penambangan. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan 
dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan 
untuk melaksanakan penjualan. 
 

k. Biaya Dibayar Dimuka 
 

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan 
metode garis lurus. 
 

l. Aset Tetap  
 
Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau 
untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan. 
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Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining 
balance method) kecuali untuk bangunan, prasarana, kapal tunda dan kapal tongkang dengan 
menggunakan garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap  sebagai 
berikut:  

 
 Tahun 
  

Bangunan  8 - 20 
Prasarana  20 
Kapal tunda dan kapal tongkang 20 
Alat-alat berat  8 
Peralatan dan perlengkapan  4 - 8 
Kendaraan 8 
 
Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan 
pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.  
 
Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.  
 
Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama 
dengan aset yang dimiliki atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode 
masa sewa dan umur manfaatnya, yang mana lebih pendek. 
 
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat 
terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti 
atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar 
kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir 
ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.   
 
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-
masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. 
 

m. Penurunan Nilai Aset 
 
Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated 
recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali 
tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai jual neto dan nilai pakai. 
 

n. Sewa 
 
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara 
substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang 
tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi. 
 
Sebagai Lessor 
 
Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama 
masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa 
operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus 
selama masa sewa. 
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Sebagai Lessee 
 
Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan 
Perusahaan dan anak perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, 
sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam 
neraca sebagai kewajiban sewa pembiayaan. 
 
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian 
yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang 
konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya. 
 
Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) 
selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola 
waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam 
periode terjadinya. 
 
Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. 
Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar 
garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari 
manfaat yang dinikmati pengguna. 
 

o. Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan 
 

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada suatu area of interest dibebankan pada periode berjalan, 
kecuali biaya tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya apabila izin untuk melakukan 
eksplorasi dan kegiatan pertambangan di area of interest tersebut masih berlaku dan memenuhi 
salah satu ketentuan berikut ini: 
 
• Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pada tanggal laporan keuangan belum mencapai tahap 

yang dapat menentukan apakah kegiatan tersebut akan dapat dibuktikan dan dapat diperoleh 
kembali (recoverable), serta kegiatan yang signifikan dalam area of interest terkait masih 
berlangsung; atau  
 

• Biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan 
pengembangan dan eksploitasi area of interest atau melalui penjualan area of interest. 

 
Pengembalian biaya eksplorasi dan evaluasi yang ditangguhkan sangat tergantung pada 
keberhasilan eksploitasi dan pengembangan area yang terkait atau area tersebut dapat 
dipindahtangankan kepada pihak lain. Biaya eksplorasi yang ditangguhkan untuk setiap area of 
interest dievaluasi setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait dengan suatu 
area of interest yang telah ditinggalkan, atau yang telah diputuskan tidak layak secara ekonomis 
oleh Perusahaan, dihapuskan pada periode dimana keputusan tersebut dibuat.  
 
Biaya pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of 
interest sebelum dimulainya operasi dalam area tersebut, sepanjang telah memenuhi persyaratan 
untuk penangguhan, akan dikapitalisasi. 
  
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait 
dengan penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, geologi dan geofisika, dan biaya-biaya 
yang terjadi untuk mengembangkan area tambang sebelum dimulainya produksi komersial. 
 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang terkait dengan suatu produksi area 
of interest tertentu diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak 
tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap area of interest.  
 
Nilai bersih tercatat biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan untuk setiap area of 
interest ditelaah secara berkala dan apabila nilai tercatat melebihi nilai yang diharapkan dimasa 
datang, kelebihan tersebut disisihkan atau dihapuskan pada periode berjalan. 
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p. Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan 
 
Biaya pengupasan tanah awal merupakan bagian dari biaya pengembangan. Biaya pengupasan 
tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata 
tanah penutup (stripping ratio). Rasio rata-rata tanah penutup yaitu perbandingan antara taksiran 
kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian yang 
dinyatakan dalam satuan kuantitas. Dalam keadaan dimana rasio aktual penutup (yaitu rasio 
antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian 
cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio 
rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat 
dibebankan sebagai biaya produksi.  
 
Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, rasio aktual lebih besar dari rasio 
rata-ratanya, maka kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan pembebanannya dan dibukukan 
sebagai biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan. Selanjutnya, biaya pengupasan tanah yang 
ditangguhkan ini dibebankan sebagai biaya produksi pada periode dimana rasio aktual jauh lebih 
kecil dari rasio rata-ratanya. 
 
Nilai bersih tercatat biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan untuk setiap area of interest 
ditelaah secara berkala dan apabila nilai tercatat melebihi nilai yang diharapkan dimasa datang, 
kelebihan tersebut disisihkan atau dihapuskan pada tahun berjalan. 
 

q. Penyisihan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 
Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi 
dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.  
 
Perusahaan memiliki kewajiban tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan 
sesudah produksi selesai. Perusahaan menghitung besarnya kewajiban tersebut yang mencukupi 
untuk memenuhi kewajiban yang timbul ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya 
restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa 
umur tambang. 
 

r. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja 
 
Perusahaan dan anak perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan 
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang 
disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. 
 
Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi 
keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini 
kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang 
diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung 
apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban 
dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. 
 
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca konsolidasi merupakan nilai kini 
kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum 
diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui. 
 

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban 
 

Penjualan Batubara 
 
Pendapatan dari penjualan batubara harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi: 
 
• Perusahaan dan anak perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan 

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; 
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• Perusahaan dan anak perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif 
atas barang yang dijual; 
 

• Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 
 

• Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir 
kepada Perusahaan dan anak perusahaan tersebut; dan 
 

• Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur 
dengan andal. 

 
Perusahaan dan anak perusahaan membukukan 100% penjualan yang diperoleh dari produksi 
batubara dan beban royalti dibukukan sebagai biaya produksi. Penjualan dicatat sebesar nilai 
yang tercantum dalam invoice berdasarkan harga kontrak. 
 
Pendapatan Sewa 
 
Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa diungkapkan dalam Catatan 2n di atas. 
 
Pendapatan sewa freight charter diakui pada saat jasa diberikan berdasarkan volume muatan 
barang. 
 
Pendapatan Bunga 

 
Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang  
dan tingkat bunga yang sesuai. 
 
Beban 
 
Beban diakui pada saat terjadinya. 
 

t. Pajak Penghasilan 
 

Pajak Penghasilan Final 
 
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional 
dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara 
jumlah pembayaran pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan 
sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi konsolidasi, diakui sebagai pajak dibayar dimuka 
atau hutang pajak. 
 
Aset atau kewajiban yang timbul dan berhubungan dengan pajak penghasilan final tidak diakui 
sebagai aset dan kewajiban pajak tangguhan. 
 
Pajak Penghasilan Non Final 
 
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang 
dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 
 
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang 
timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan 
dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua 
perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang 
boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba 
kena pajak pada masa datang. 
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Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial 
telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan 
laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke 
ekuitas. 
 
Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan bersih di neraca konsolidasi, kecuali aset dan 
kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda atas dasar kompensasi sesuai dengan 
penyajian aset dan kewajiban pajak kini. 
 

u. Laba Bersih Per Saham Dasar 
 

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-
rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. 
 
Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah 
rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek 
berpotensi saham biasa yang dilutif. 
 

v. Informasi Segmen 
 
Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan adalah segmen usaha 
sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis. 
 
Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk 
atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan 
komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. 
 
Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan 
produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko 
dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada 
lingkungan (wilayah) ekonomi lain. 
 
Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada 
setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban, yang terkait dengan aset tersebut 
juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut. 
 
 

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2008 DAN 2007 
 

Pada tanggal 23 Nopember 2009, Perusahaan membeli 5 lembar saham LLJ milik Lawrence Barki 
sebesar Rp 450 juta dan kemudian pada tanggal 26 Nopember 2009, Perusahaan mengambil seluruh 
saham yang diterbitkan oleh LLJ sebanyak 97.000 saham senilai Rp 97.000 juta. Akuisisi ini dilakukan 
antara entitas sepengendali dalam rangka restrukturisasi usaha sehingga diperlakukan dengan cara 
yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan. Laporan keuangan konsolidasi tahun 2008 dan 
2007 telah disajikan kembali untuk mencerminkan akuisisi tersebut seolah-olah LLJ telah dimiliki oleh 
Perusahaan sejak 1 Januari 2007. Untuk tujuan penyajian, ekuitas anak perusahaan tahun 2008 dan 
2007 disajikan dalam akun ”ekuitas anak perusahaan yang berasal dari penyajian kembali laporan 
keuangan” dalam neraca. 
 
Perusahaan juga melakukan reklasifikasi beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 
2008 dan 2007 agar penyajiannya sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasi tahun 2010 
dan 2009. 
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Ikhtisar ringkas neraca, laporan laba rugi dan arus kas konsolidasi tahun 2008 dan 2007 sebelum dan 
setelah reklasifikasi dan penyajian kembali adalah sebagai berikut: 
 

Sebelum 
reklasifikasi

Sesudah 
reklasifikasi LLJ Penyesuaian

Disajikan 
kembali

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Neraca Konsolidasi

Aset
Kas dan setara kas 97.328 97.328 55.838 -                153.166
Piutang usaha 105.877 105.877 23.849 (20.421) 109.305
Persediaan 131.284 131.284 -                -                131.284
Aset lancar lainnya 76.390 76.390 322 -                76.712
Aset pajak tangguhan 109 709 -                -                709
Investasi saham -                  -                  15.264 -                15.264
Uang muka pembelian aset tetap -                  -                  154.948 -                154.948
Aset tetap - bersih 171.792 251.497 355.417 -                606.914
Beban eksplorasi dan pengembangan

yang ditangguhkan - bersih 360.127 280.422 -                -                280.422
Aset tidak lancar lainnya 93.193 93.193 17.309 (35.772) 74.730
Jumlah aset 1.036.100 1.036.700 622.947 (56.193) 1.603.454

Kewajiban
Hutang bank 258.735 258.735 -                -                258.735
Hutang usaha 324.710 324.710 493 (20.421) 304.782
Hutang pajak 50.798 50.798 738 -                51.536
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo 

dalam satu tahun 40.677 40.677 42.016 -                82.693
Kewajiban lancar lainnya 41.008 41.008 287.150 (35.772) 292.386
Kewajiban pajak tangguhan -                  600 -                -                600
Kewajiban tidak lancar lainnya 168.851 168.851 209.680 -                378.531
Jumlah kewajiban 884.779 885.379 540.077 (56.193) 1.369.263
Hak minoritas atas aset bersih

anak perusahaan 30.476 30.476 31 -                30.507

Ekuitas
Modal saham 45.000 45.000 3.000        (3.000) 45.000
Ekuitas anak perusahaan yang 

berasal dari penyajian kembali laporan 
keuangan -                  -                  -                82.839 82.839

Saldo laba 75.845 75.845 79.839 (79.839) 75.845

Laporan Laba Rugi Konsolidasi
Pendapatan 2.315.493 2.577.503 125.312 (110.728) 2.592.087
Beban pokok penjualan dan beban langsung 1.667.205 1.889.268 35.617 -                1.924.885
Beban usaha 411.238 451.161 4.189 (110.728) 344.622
Beban lain-lain - bersih 76.743 75.028 56.382 -                131.410
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi -                  (1.739) 7.701 -                5.962
Beban pajak 52.732 52.732 1.504 -                54.236
Hak minoritas atas laba bersih anak

perusahaan 21.866 21.866 616 -                22.482
Laba bersih 85.709 85.709 34.705 -                120.414
Laba bersih per saham dasar 

(dalam Rupiah penuh) 48

Arus Kas Konsolidasi
Penerimaan kas dari pelanggan 2.335.853 2.595.991 131.434 (126.080) 2.601.345
Pembayaran kas kepada pemasok dan 

karyawan (2.108.265) (2.360.785) (70.025) 126.080 (2.304.730)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 227.588 181.516 43.980 -                225.496
Kas bersih digunakan untuk aktivitas 

investasi (167.731) (200.027) (306.378) -                (506.405)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas 

pendanaan (41.679) 36.689 312.480 -                349.169
Kenaikan bersih kas dan setara kas 18.178 18.178 50.082 -                68.260
Kas dan setara kas awal tahun 70.101 70.101 4.987 -                75.088
Kas dan setara kas akhir tahun 97.328 97.328 55.838 -                153.166

2008
Perusahaan
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Sebelum 
reklasifikasi

Sesudah 
reklasifikasi LLJ Penyesuaian

Disajikan 
kembali

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Neraca Konsolidasi

Aset
Kas dan setara kas 70.101 70.101 4.987 -               75.088
Piutang usaha 126.238 126.238 4.730 (4.053) 126.915
Persediaan 165.492 165.492 -               -               165.492
Aset lancar lainnya 61.490 61.490 448 (31.010) 30.928
Aset pajak tangguhan - bersih 984 984 -               -               984
Investasi saham -                  -                  7.563 -               7.563
Uang muka pembelian aset tetap -                  -                  22.606 -               22.606
Aset tetap - bersih 93.799 93.799 195.679 -               289.478
Beban eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan - bersih 243.441 243.441 -               -               243.441
Aset tidak lancar lainnya 1.773 1.773 18.779 (1.609) 18.943
Jumlah aset 763.318 763.318 254.792 (36.672) 981.438

Kewajiban
Hutang bank 205.332 205.332 73.939 -               279.271
Hutang usaha 256.905 256.905 -               (4.053) 252.852
Hutang pajak 18.094 18.094 2.346 -               20.440
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo 

dalam satu tahun 31.673 31.673 36.582 -               68.255
Kewajiban lancar lainnya 39.825 39.825 32.675 (32.619) 39.881
Jumlah kewajiban tidak lancar 157.691 157.691 60.641      -               218.332
Jumlah kewajiban 709.520 709.520 206.183 (36.672) 879.031
Hak minoritas atas aset bersih

anak perusahaan 18.662 18.662 475 -               19.137

Ekuitas
Modal saham 45.000 45.000 3.000        (3.000) 45.000
Ekuitas anak perusahaan yang 

berasal dari penyajian kembali laporan 
keuangan -                  -                  -               48.134 48.134

Saldo laba (defisit) (9.864) (9.864) 45.134 (45.134) (9.864)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi
Pendapatan 1.119.098 1.252.659 51.597 (50.915) 1.253.341
Beban pokok penjualan dan beban langsung 873.000 986.417 19.021 -               1.005.438
Beban usaha 165.744 185.864 3.410 (50.915) 138.359
Beban lain-lain - bersih 43.167 43.191 17.927 -               61.118
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi -                  -                  888 -               888
Beban pajak 12.674 12.674 619 -               13.293
Hak minoritas atas laba bersih anak

perusahaan 6.434 6.434 1.175 -               7.609
Laba bersih 18.079 18.079 10.333 -               28.412
Laba bersih per saham dasar 

(dalam Rupiah penuh) 11

Arus Kas Konsolidasi
Penerimaan kas dari pelanggan 1.065.270 1.198.832 79.074 (79.481) 1.198.425
Pembayaran kas kepada pemasok dan 

karyawan (957.373) (1.111.599) (17.542) 79.481 (1.049.660)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 107.897 61.612 49.136 -               110.748
Kas bersih digunakan untuk aktivitas 

investasi (28.782) (20.742) (44.328) -               (65.070)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas 

pendanaan (20.310) 28.575 (10.579) -               17.996
Kenaikan bersih kas dan setara kas 58.805 69.445 (5.771) -               63.674
Kas dan setara kas awal tahun 10.680 192 10.555 -               10.747
Kas dan setara kas akhir tahun 70.101 70.101 4.987 -               75.088

2007
Perusahaan
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4. KAS DAN SETARA KAS 

 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Kas 3.471 4.227 5.799 10.214

Bank
Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.208 3.663 20.492 2.220
PT Bank CIMB Niaga Tbk

(d/h Bank Lippo) 1.220 1.672 70 134
Lain-lain (masing-masing 

dibawah Rp 900 juta) 1.488 1.556 449 322

Dollar Amerika Serikat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 275.741 345.613 70.322 56.840
PT Bank CIMB Niaga Tbk

(d/h Bank Lippo) 38.232 2.579 23 22
PT Bank Permata Tbk 4.107 73.581 6.880 4.342
Lain-lain (masing-masing 

dibawah Rp 400 juta) 579 559 554 930

Lain-lain 169 171 35.163 64

Jumlah Bank 327.744 429.394 133.953 64.874

Deposito 
Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 129.151 128.000 -                    -                    
Bank ICBC Indonesia 25.000 25.000 -                    -                    

Dollar Amerika Serikat
PT Bank Permata Tbk - - 13.414 -

Jumlah Deposito 154.151 153.000 13.414 -                    

Jumlah Kas dan Setara Kas 485.366 586.621 153.166 75.088

Tingkat bunga deposito per tahun
Rupiah 5,10% - 7,75% 7,00% - 7,75% - -
Dollar Amerika Serikat - - 6,00% -

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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5. PIUTANG USAHA  

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

a.Berdasarkan Pelanggan
Pihak yang mempunyai hubungan

istimewa
PT Tanito Harum 44.710 103.925 18.489          79.508
PT Santan Batubara 22.338 21.162 -                   -                   
PT Sentral Batubara Jawa -                  -                  1.693            -                   
Lain-lain (masing-masing 

dibawah Rp 700 juta) -                  371              -                   677               

Jumlah 67.048 125.458 20.182 80.185

Pihak ketiga
Formosa Petrochemical Corporation 39.321 -                  -                   -                   
Formosa Plastics Group 36.360 19.966         769               -                   
Adani Global FZE -                  63.898         -                   -                   
Korea South East Power Co., Ltd -                  36.982         -                   -                   
Korea Southern Power Co., Ltd -                  34.879         41.534 -                   
Korea East West Power Co., Ltd -                  -                  41.036          -                   
Korea Midland Power Co., Ltd -                  -                  -                   26.065          
Lain-lain (masing-masing 

dibawah Rp 20.000 juta) 26.340         6.780           5.784            20.665          

Jumlah 102.021 162.505 89.123 46.730

Jumlah 169.069 287.963 109.305 126.915

b.Berdasarkan Umur
Belum jatuh tempo 142.526 275.109 108.002 111.980
Sudah jatuh tempo

1-30 hari 26.543 5.079 837 14.935
31-60 hari -                  7.775 -                   -                   
61-90 hari -                  -                  466 -                   

Jumlah 169.069 287.963 109.305 126.915

c. Berdasarkan Mata Uang
Dollar Amerika Serikat 168.579 287.592 109.305 126.861
Rupiah 490 371 -                   54

Jumlah 169.069 287.963 109.305 126.915

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang 
usaha karena seluruh piutang tersebut dapat ditagih. 
 
Pada tahun 2009, 2008 dan 2007, piutang usaha pihak ketiga digunakan sebagai jaminan atas hutang 
bank dan hutang bank jangka panjang (Catatan 14 dan 21). 
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6. PERSEDIAAN 

 
31 Maret

2010 2009 2008 2007
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Batubara industri 156.208 128.352 30.937 9.410
Batubara baku 57.685 60.515 100.347 156.082

Jumlah 213.893 188.867 131.284 165.492

31 Desember

 
Manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat digunakan atau dijual, sehingga tidak 
diadakan penyisihan penurunan nilai persediaan. 
 
Pada tahun 2009, 2008 dan 2007, persediaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dan 
hutang bank jangka panjang (Catatan 14 dan 21). 
 
 

7. UANG MUKA 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Pengangkutan batu bara 27.928 29.720 37.038 -                   
Pembelian batu bara -                  -                  11.741 -                   
Pemboran -                  -                  -                   13.560
Pengapalan -                  -                  -                   11.764
Lain-lain 5.000           2.024           1                   363               

Jumlah 32.928 31.744 48.780 25.687

31 Desember

 
 

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Pajak penghasilan - Pasal 28 A 
Perusahaan (Catatan 30)

Tahun 2010 6                 -                  -                   -                   
Tahun 2009 122              122              -                   -                   

Pajak penghasilan - Pasal 15 -                  -                  265               372               
Pajak pertambahan nilai - bersih - - 257               264               

Jumlah 128              122              522               636               

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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9. PIUTANG DAN HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 

 
a. Piutang 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Berdasarkan nama perusahaan
PT Santan Batubara (SB) 82.044 84.891 44.619 -                   
PT Lotus Coalindo Marine (LCM) 13.388 13.807 16.083 18.779
Perusahaan Daerah Bara Kaltim 

Sejahtera -                  -                  12.201 -                   

Jumlah 95.432 98.698 72.903 18.779

Berdasarkan mata uang
Dollar Amerika Serikat 95.432 98.416 72.879 18.779
Rupiah -                  282              24 -                   

Jumlah 95.432 98.698 72.903 18.779

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
b. Hutang 

2009 2008 2007
Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Berdasarkan nama kreditur
Lawrence Barki 450              -                   1.815            
PT Karunia Bara Perkasa (KBP) -                  73.435 57.944
PT Bara Sejahtera Abadi  (BSA) -                  6.395 -                   
PT Wargi Santosa -                  -                   10.862
Kiki Barki -                  -                   3.566

Jumlah 450 79.830 74.187

Berdasarkan mata uang
Rupiah 450 50 63.325
Dollar Amerika Serikat -                  79.780 10.862

Jumlah 450 79.830 74.187

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Piutang kepada SB, perusahaan asosiasi, merupakan pembayaran terlebih dahulu atas modal kerja SB 
sesuai dengan perjanjian pemegang saham SB. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pemegang 
saham SB setuju untuk memberikan kontribusi yang sama atas kebutuhan modal kerja yang 
dibutuhkan SB. 
 
Piutang dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain merupakan 
pinjaman modal kerja dan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. Piutang dan hutang tersebut dilakukan tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu 
pengembalian yang pasti. 
 
Perusahaan telah melunasi hutang kepada Lawrence Barki pada tanggal 7 Januari 2010. 
 
Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 
manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak 
tersebut tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu. 
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10. INVESTASI SAHAM 

 

Tempat 31 Maret
kedudukan 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Tersedia untuk dijual

Cockatoo Coal Limited Australia 6,9% 6,9% - - 123.427 126.477 -            -           
Metode ekuitas

PT Lotus Coalindo Marine Jakarta 35% 35% 35% 35% 25.643 21.622 15.264 7.563
PT Santan Batubara Jakarta 50% 50% 50% - 25.146     -              -            -           

Jumlah 174.216 148.099 15.264 7.563

(Disajikan kembali - (Disajikan kembali -
 Catatan 3)

Persentase kepemilikan Investasi

Catatan 3)

31 Desember

 
Tersedia Untuk Dijual 
 
Pada tanggal 27 Nopember 2009, anak perusahaan (HE Australia) membeli 41.666.667 saham 
Cockatoo Coal Limited dengan harga AUD 0,36 per saham dengan jumlah nilai perolehan 
AUD 15.000.000 (ekuivalen Rp 130.606 juta). Harga pasar saham berdasarkan Bursa Efek Australia 
pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar AUD 0,355 (ekuivalen 
Rp 2.962) dan AUD 0,36 (ekuivalen Rp 3.035) per saham.  
 
Metode Ekuitas 
 
PT Lotus Coalindo Marine (LCM) 
 
Merupakan investasi saham LLJ pada LCM, perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan 
dan pelayaran. Mutasi investasi LCM adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Saldo awal 21.622 15.264 7.563 6.675
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi 4.021 6.358 7.701 888

Saldo akhir 25.643 21.622 15.264 7.563

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
PT Santan Batubara (SB) 
 
Pada tahun 2008, Perusahaan membeli 50% saham SB. SB berkedudukan di Jakarta dan bergerak 
dalam bidang industri eksplorasi, pertambangan, pengolahan dan penjualan batubara. Pada tanggal 
31 Desember 2009, saldo investasi Perusahaan pada SB adalah nihil karena kerugian yang dialami 
SB. Pada tahun 2008, Perusahaan mencatat bagian rugi sebesar Rp 1.739 juta. 
 
Pada tahun 2010, SB menghasilkan saldo ekuitas yang positif sehingga Perusahaan mulai untuk 
mencatatkan bagian laba bersih perusahaan asosiasi sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010

Rp Juta

Saldo awal -                   
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi 25.146

Saldo akhir 25.146
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11. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP  

 
Merupakan uang muka pembelian kapal dan alat-alat berat dengan perincian sebagai berkut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Palma Progress Shipyard 56.578         49.020         141.869        22.606          
PT Jakarta Prima Cranes 11.473         12.363         -                   -                   
PT Kaliraya Sari 5.921           3.058           -                   -                   
Sea Glory Pte. Ltd. -                  -                  13.079 -                   
Others 462              363              -                   -                   

Jumlah 74.434         64.804         154.948        22.606          

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
 

12. ASET TETAP 
1 Januari 31 Maret

2010 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 2010
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Biaya perolehan:
Pemilikan langsung

Tanah 1.288 -                       -                       -                       1.288                  
Bangunan 122.658              -                       -                       -                       122.658              
Kapal tunda dan kapal tongkang 334.303              112.819           -                       -                       447.122              
Alat-alat berat 73.806                -                       -                       -                       73.806                
Peralatan dan perlengkapan 2.515                  838                  -                       -                       3.353                  
Kendaraan 29.442                -                       1.900               -                       27.542                
Aset dalam penyelesaian 

Bangunan 18.700                12.891             -                       -                       31.591                
Prasarana 140.243              14.117             -                       -                       154.360              

Sewa pembiayaan
Alat-alat berat 34.866                -                       -                       -                       34.866                

Jumlah 757.821              140.665           1.900               -                       896.586              

Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung

Bangunan 25.400                2.530               -                       -                       27.930                
Kapal tunda dan kapal tongkang 43.138                5.355               -                       -                       48.493                
Alat-alat berat 44.001                1.863               -                       -                       45.864                
Peralatan dan perlengkapan 1.832                  64                    -                       -                       1.896                  
Kendaraan 12.762                984                  307                  -                       13.439                

Sewa pembiayaan
Alat-alat berat 8.968                  1.619               -                       -                       10.587                

Jumlah 136.101              12.415             307                  -                       148.209              

Jumlah Tercatat 621.720              748.377              
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1 Januari 31 Desember
2009 Penambahan Pengurangan *) Reklasifikasi 2009

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Biaya perolehan:
Pemilikan langsung

Tanah 1.288 -                       -                       -                       1.288                  
Bangunan 122.658              -                       -                       -                       122.658              
Kapal tunda dan kapal tongkang 368.344              74.835             128.861           19.985             334.303              
Alat-alat berat 56.183                15.199             1.409               3.833               73.806                
Peralatan dan perlengkapan 2.487                  28                    -                       -                       2.515                  
Kendaraan 21.247                8.105               160                  250                  29.442                
Aset dalam penyelesaian 

Bangunan 8.598                  10.292             190                  -                       18.700                
Prasarana 79.705                60.538             -                       -                       140.243              

Sewa pembiayaan
Kapal tunda dan kapal tongkang 19.985                -                       -                       (19.985)            -                         
Alat-alat berat 27.776                10.923             -                       (3.833)              34.866                
Kendaraan 250                     -                       -                       (250)                 -                         

Jumlah 708.521              179.920           130.620           -                       757.821              

Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung

Bangunan 14.082                11.318             -                       -                       25.400                
Kapal tunda dan kapal tongkang 33.124                23.230             17.213             3.997               43.138                
Alat-alat berat 34.977                7.967               1.134               2.191               44.001                
Peralatan dan perlengkapan 1.607                  225                  -                       -                       1.832                  
Kendaraan 9.214                  3.464               43                    127                  12.762                

Sewa pembiayaan
Kapal tunda dan kapal tongkang 3.664                  333                  -                       (3.997)              -                         
Alat-alat berat 4.853                  6.306               -                       (2.191)              8.968                  
Kendaraan 86                       41                    -                       (127)                 -                         

Jumlah 101.607              52.884             18.390             -                       136.101              

Jumlah Tercatat 606.914              621.720              

 

*) Termasuk pengurangan aset tetap milik PT Cipta Pesona Armada (CPA) dengan jumlah tercatat 
sebesar Rp 111.764 juta yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasi lagi pada tahun 2009 
karena kepemilikan saham LLJ pada CPA telah dijual (Catatan 32). 
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1 Januari 31 Desember
2008 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 2008

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Biaya perolehan:
Pemilikan langsung

Tanah 1.288 -                       -                       -                       1.288                  
Bangunan 62.018                58.822             -                       1.818               122.658              
Kapal tunda dan kapal tongkang 194.168              174.176           -                       -                       368.344              
Alat-alat berat 53.122                3.061               -                       -                       56.183                
Peralatan dan perlengkapan 2.280                  207                  -                       -                       2.487                  
Kendaraan 17.052                4.195               -                       -                       21.247                
Aset dalam penyelesaian 

Bangunan 1.818                  8.598               -                       (1.818)              8.598                  
Prasarana -                         79.705             -                       -                       79.705                

Sewa pembiayaan
Kapal tunda dan kapal tongkang 19.985                -                       -                       -                       19.985                
Alat-alat berat 8.422                  19.354             -                       -                       27.776                
Kendaraan 250                     -                       -                       -                       250                     

Jumlah 360.403              348.118           -                       -                       708.521              

Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung

Bangunan 9.504                  4.578               -                       -                       14.082                
Kapal tunda dan kapal tongkang 20.270                12.854             -                       -                       33.124                
Alat-alat berat 28.370                6.607               -                       -                       34.977                
Peralatan dan perlengkapan 1.364                  243                  -                       -                       1.607                  
Kendaraan 6.754                  2.460               -                       -                       9.214                  

Sewa pembiayaan
Kapal tunda dan kapal tongkang 2.665                  999                  -                       -                       3.664                  
Alat-alat berat 1.967                  2.886               -                       -                       4.853                  
Kendaraan 31                       55                    -                       -                       86                       

Jumlah 70.925                30.682             -                       -                       101.607              

Jumlah Tercatat 289.478              606.914              

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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1 Januari 31 Desember
2007 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Biaya perolehan:
Pemilikan langsung

Tanah 1.288 -                       -                       -                       1.288                  
Bangunan 62.018                -                       -                       -                       62.018                
Kapal tunda dan kapal tongkang 172.726              21.442             -                       -                       194.168              
Alat-alat berat 50.774                2.348               -                       -                       53.122                
Peralatan dan perlengkapan 2.280                  -                       -                       -                       2.280                  
Kendaraan 13.732                3.320               -                       -                       17.052                
Aset dalam penyelesaian 

Bangunan 1.818                  -                       -                       -                       1.818                  
Sewa pembiayaan

Kapal tunda dan kapal tongkang 19.985                -                       -                       -                       19.985                
Alat-alat berat 3.833                  4.589               -                       -                       8.422                  
Kendaraan -                         250                  -                       -                       250                     

Jumlah 328.454              31.949             -                       -                       360.403              

Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung

Bangunan 6.318                  3.186               -                       -                       9.504                  
Kapal tunda dan kapal tongkang 10.740                9.530               -                       -                       20.270                
Alat-alat berat 20.772                7.598               -                       -                       28.370                
Peralatan dan perlengkapan 1.057                  307                  -                       -                       1.364                  
Kendaraan 5.144                  1.610               -                       -                       6.754                  

Sewa pembiayaan
Kapal tunda dan kapal tongkang 1.666                  999                  -                       -                       2.665                  
Alat-alat berat 325                     1.642               -                       -                       1.967                  
Kendaraan -                         31                    -                       -                       31                       

Jumlah 46.022                24.903             -                       -                       70.925                

Jumlah Tercatat 282.432              289.478              

(Disajikan kembali - Catatan 3)

< 

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Beban pokok penjualan (Catatan 27) 4.038 19.488 13.763 12.638
Beban langsung 7.317 30.114 14.731 10.707
Beban usaha (Catatan 28) 1.060 3.282 2.188 1.558

Jumlah 12.415 52.884 30.682 24.903

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
MSJ memiliki sebidang tanah yang terletak di Separi, Samarinda seluas 27,7 hektar. Tanah tersebut 
masih berupa tanah girik yang sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi masih 
dalam proses sertifikasi menjadi Hak Guna Bangunan. 
 
Pada tanggal 31 Maret 2010, 8 unit kapal tunda dan 16 unit kapal tongkang digunakan sebagai 
jaminan atas hutang bank jangka panjang (Catatan 21). 
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Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, aset tetap pemilikan langsung selain tanah dan 
prasarana, digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dan hutang bank jangka panjang 
(Catatan 14 dan 21). 
 
Seluruh aset sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 34.866 juta pada tanggal 31 Maret 2010 
dan 31 Desember 2009, sebesar Rp 48.011 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan sebesar 
Rp 28.657 juta pada tanggal 31 Desember 2007 digunakan sebagai jaminan atas hutang sewa 
pembiayaan (Catatan 20). 
 
Aset dalam penyelesaian merupakan bangunan dan prasana yang sedang dibangun dalam rangka  
ekspansi usaha yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2010. Manajemen berpendapat tidak 
ada halangan atas penyelesaian aset dalam penyelesaian. 
 
Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran, 
bencana alam, pencurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi 
Wahana Tata dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 57.066.553 dan Rp 52.507 juta pada 
tanggal 31 Maret 2010, USD 45.766.553 dan Rp 52.507 juta pada tanggal 31 Desember 2009, 
USD 32.086.925, SGD 500.000 dan Rp 44.843 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan 
USD 16.019.049, SGD 500.000 dan Rp 18.943 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Manajemen 
Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan 
kerugian atas aset yang dipertanggungkan. 
 
Manajemen Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 dan 
31 Desember 2009, 2008 dan 2007 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya 
penurunan nilai aset tetap. Berdasarkan laporan penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik 
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan, aset tetap yang dilakukan penilaian jumlah tercatatnya tidak mengalami 
penurunan. 
 
 

13. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN – BERSIH 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Biaya eksplorasi dan pengembangan 
yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

MSJ 127.777 131.968 196.421 184.999

Biaya eksplorasi dan evaluasi 
yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang pada 
tanggal neraca belum mencapai 
tahap produksi secara komersial

MSJ 96.911 95.189 64.649 43.885
TBH 24.496 24.039 19.352 14.557

Jumlah 249.184 251.196 280.422 243.441

31 Desember
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Mutasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan adalah sebagai berikut: 
 

Saldo awal Penambahan Pelepasan Saldo akhir
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Harga perolehan
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 247.992 -                    -                    247.992
Biaya eksplorasi dan evaluasi 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang pada 
tanggal neraca belum mencapai 
tahap produksi secara komersial

Separi - MSJ 95.189 1.722 96.911           
Separi - TBH 24.039           457                -                    24.496           

Jumlah harga perolehan 367.220         2.179             -                    369.399         

Akumulasi amortisasi
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 116.024 4.191 -                    120.215

Bersih 251.196         249.184         

31 Maret 2010

 

Saldo awal Penambahan Pelepasan Saldo akhir
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Harga perolehan
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 237.978 10.014 -                    247.992
Biaya eksplorasi dan evaluasi 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang pada 
tanggal neraca belum mencapai 
tahap produksi secara komersial

Separi - MSJ 64.649 30.540 95.189           
Separi - TBH 19.352           4.687             -                    24.039           

Jumlah harga perolehan 321.979         45.241           -                    367.220         

Akumulasi amortisasi
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 41.557 74.467 -                    116.024

Bersih 280.422         251.196         

31 Desember 2009
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Saldo awal Penambahan Pelepasan Saldo akhir
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Harga perolehan
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 213.994 23.984 -                    237.978
Biaya eksplorasi dan evaluasi 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang pada 
tanggal neraca belum mencapai 
tahap produksi secara komersial

Separi - MSJ 43.885           21.418           654                64.649
Separi - TBH 14.557           4.795             -                    19.352

Jumlah harga perolehan 272.436         50.197           654                321.979         

Akumulasi amortisasi
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 28.995 12.562           -                    41.557           

Bersih 243.441         280.422         

31 Desember 2008

 

Saldo awal Penambahan Pelepasan Saldo akhir
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Harga perolehan
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 209.244 4.750 -                    213.994
Biaya eksplorasi dan evaluasi 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang pada 
tanggal neraca belum mencapai 
tahap produksi secara komersial

Separi - MSJ 23.386           20.499           -                    43.885
Separi - TBH -                    14.557           -                    14.557

Jumlah harga perolehan 232.630         39.806           -                    272.436         

Akumulasi amortisasi
Biaya eksplorasi dan pengembangan 

yang ditangguhkan sehubungan 
dengan area of interest  yang telah 
mencapai tahap komersial

Separi - MSJ 17.989 11.006           -                    28.995           
Bersih 214.641         243.441         

31 Desember 2007

 
Beban amortisasi dialokasikan ke biaya produksi (Catatan 27). 
 
Biaya eksplorasi yang ditangguhkan merupakan akumulasi biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan 
dengan kegiatan eksplorasi dan pengembangan pada area of interest sampai dengan dimulainya 
kegiatan eksploitasi yang meliputi biaya penyelidikan, perijinan, survey, pengeboran dan pembebasan 
tanah. 
 
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai biaya 
eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 
2009, 2008 dan 2007. 

247



PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG 
BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Lanjutan) 
 
14. HUTANG BANK 

(Disajikan 
kembali -

31 Maret Catatan 3)
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
PT Bank CIMB Niaga Tbk 

(USD 30.000.000 tahun 2010 dan
(USD 20.000.000 tahun 2009) 273.450 188.000 -                  -                    

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(USD 9.998.724 tahun 2009,
USD 23.628.723 tahun 2008 dan
USD 21.799.724 tahun 2007) -                  93.988 258.735 205.332

Deutsche Bank AG 
(USD 5.000.000 tahun 2007) -                  -                  -                  47.095

PT Bank Permata Tbk 
(USD 2.850.000 tahun 2007) -                  -                  -                  26.844

Jumlah 273.450 281.988 258.735 279.271

31 Desember 

PT Bank CIMB Niaga Tbk 
 
Pada tanggal 10 Desember 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus – 
Uncommitted Lines (PTK-Uncommitted Lines) sebesar USD 20.000.000 dengan jangka waktu sampai 
dengan tanggal 10 Desember 2010 dengan tingkat suku bunga 5,5% per tahun.  
 
Pada bulan Pebruari 2010, fasilitas diperbaharui dengan maksimum pinjaman yang diterima 
meningkat menjadi USD 30.000.000, dan berlaku hingga 10 Pebruari 2011 dengan tingkat bunga 
pasar sebesar 5,5% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2010 fasilitas ini telah digunakan untuk 
keperluan modal kerja. 
 
Pinjaman ini dijamin dengan bilyet giro mundur dalam mata uang Rupiah atas nama MSJ, anak 
perusahaan, senilai 105% dari penarikan fasilitas dengan jangka waktu sampai dengan 1 hari sebelum 
jatuh tempo. 
 
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain : Perusahaan tidak boleh 
memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari pihak lain, memperoleh pinjaman baru atau 
memberikan penjaminan atas fasilitas kredit bank lain, melakukan pembagian dividen selama debt to 
equity ratio dan debt to EBITDA ratio diatas 3.  
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 
Pada tanggal 28 Juni 2002, MSJ memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan batas maksimal USD 7.513.332. Pinjaman ini telah 
diperpanjang setiap tahun, dan batas maksimal kredit telah ditingkatkan menjadi USD 21.800.000 
pada April 2007 dan USD 33.800.000 pada Januari 2008 dengan tingkat bunga 7% - 9% per tahun. 
 
Berdasarkan addendum terakhir atas Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 15 April 2009, telah di 
sepakati bahwa pagu kredit diturunkan dari USD 33.800.000 menjadi USD 25.300.000 dengan tingkat 
bunga 8,5% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 15 April 2010. 
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Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit berjangka untuk investasi 
(Catatan 21) sebagai berikut: 
 
− Persediaan yang diikat secara fidusia senilai USD 22.174.000. 
− Piutang usaha pihak ketiga yang diikat secara fidusia senilai USD 23.200.000. 
− Aset tetap yang diikat secara fidusia senilai USD 18.551.084. 
− Gadai saham atas 80% saham MSJ milik Perusahaan. 
 
Perjanjian pinjaman tersebut di atas juga mencakup pembatasan tertentu yang harus dipenuhi MSJ, 
antara lain menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan; memperoleh dan/atau memberikan pinjaman 
baru; mengikat diri sebagai penjamin; mengubah anggaran dasar, permodalan dan pengurus MSJ; 
mengadakan merger atau akusisi; membagikan bonus atau dividen; mengadakan penyertaan baru dan 
mengadakan ekspansi baru atau investasi baru. Pinjaman KMK telah dilunasi pada tanggal 4 Januari 
2010 dan fasilitas kredit ini tidak diperpanjang lagi. 
 
Deutsche Bank AG  
 
Pada tanggal 26 Juli 2005, LLJ memperoleh fasilitas pinjaman berulang (revolving loan) jangka pendek 
dari Deutsche Bank AG (Deutsche Bank) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD 5.000.000 
yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja LLJ. Tingkat bunga pinjaman adalah 1 % di 
atas biaya modal (cost of funds) dari Deutsche Bank per tahun. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada 
tahun 2008.  
 
PT Bank Permata Tbk  
 
LLJ juga memperoleh fasilitas kredit Revolving Loan Facility I dan II dari PT Bank Permata Tbk dengan 
jumlah maksimum masing-masing sebesar USD 1.900.000 dan USD 950.000. Tingkat bunga pinjaman 
adalah 5,5% - 6,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun.  
 
Pada tanggal 20 Juni 2007, LLJ memperoleh persetujuan dari Bank Permata untuk memperpanjang 
perjanjian tersebut sampai dengan 20 Januari 2008 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7% 
pertahun. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tahun 2008. 
 
 

15. HUTANG USAHA  

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

a. Berdasarkan Pemasok
Pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa
PT Tanito Harum 129.736 90.481 20.452 80.892
PT Santan Batubara 13.209 17.817 -                   -                   
PT Lotus Coalindo Marine 7.669 8.025 9.676 -                   
PT Cipta Pesona Armada -                  8.150 -                   -                   
PT Sentral Batubara Jawa -                  -                  -                   8.290

Jumlah 150.614 124.473 30.128 89.182

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Pihak ketiga
PT Leighton Contractors Indonesia 141.670 211.348 192.389 87.091
PT Cipta Kridatama 71.461 74.229 37.681 67.388
PT Ricobana Abadi 13.833 19.286 -                   -                   
PT Bina Sarana Sukses 10.676 10.521 2.885 -                   
PT Dwimakmur Primatamas 3.123 4.096 16.381 8.631
SK Energy -                  29.121 4.129 -                   
Lain-lain (masing-masing 

dibawah Rp 10.000 juta) 33.177 32.820 21.189 560

Jumlah 273.940 381.421 274.654 163.670

Jumlah 424.554 505.894 304.782 252.852

b. Berdasarkan Mata Uang 
Dollar Amerika Serikat 402.959 489.183 290.451 247.874
Rupiah 21.595 16.547 13.652 4.978
Euro -                  164 618 -                   
Dollar Australia -                  -                  61 -                   

Jumlah 424.554 505.894 304.782 252.852

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 

Jangka waktu hutang usaha berkisar antara 60 sampai 90 hari. 
 
Saldo hutang usaha berasal dari hutang kepada kontraktor atas penambangan batubara, hutang 
pengangkutan batubara, pembelian suku cadang dan pembelian batubara industri. 
 
 

16. HUTANG PAJAK 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Pajak penghasilan badan 
Perusahaan - Catatan 30 - - 2 9
Anak perusahaan 273.292 252.249 38.567 12.811

Pajak penghasilan:
Pasal 4(2) 177              249              280               2                   
Pasal 15 313              468              150               310               
Pasal 21 415              3.281           2.601            1.124            
Pasal 23 2.128 5.368 8.003            3.911
Pasal 25 4.300 4.300 1.303            -                   
Pasal 26 21 21 -                   -                   

Pajak pertambahan nilai - bersih 2.025           2.482           630               2.273            

Jumlah 282.671 268.418 51.536 20.440

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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17. HUTANG DIVIDEN 

31 Maret 31 Desember
2010 2009

Rp Juta Rp Juta
Perusahaan

KBP -                  75.200

Anak perusahaan
Kiki Barki 86.872 86.872
Lawrence Barki 36.829         36.829         

Jumlah 123.701 198.901

 
 

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Royalti 22.933 39.268 40.906 35.492
Bunga 1.879 1.322 -                   -                   
Jasa profesional 1.305 989 69                 61                 
Lain-lain 19                -                  37 559

Jumlah 26.136 41.579 41.012 36.112

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
 

19. PENYISIHAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
 
Penyisihan kewajiban untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah jumlah yang masih harus dibayar 
yang merupakan estimasi biaya penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang. 
 
Manajemen yakin bahwa akumulasi biaya penyisihan telah cukup untuk menutup semua kewajiban 
sampai dengan tanggal neraca yang timbul dari kegiatan penutupan tambang dan telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 
Mutasi penyisihan biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Saldo awal 1.029           -                  -                   -                   
Penyisihan periode berjalan 50                1.240 169 60
Pembayaran periode berjalan (60)              (211) (169) (60)

Saldo akhir 1.019 1.029 -                   -                   

31 Desember 
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20. HUTANG SEWA PEMBIAYAAN 

 
Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

a. Berdasarkan jatuh tempo
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:

2008 -                  -                  -                   7.024
2009 -                  -                  10.851 3.749
2010 5.671 8.423 6.018 612
2011 5.356 5.523 2.961 -                   
2012 2.123 2.189 -                   -                   

Jumlah pembayaran minimum sewa 
pembiayaan 13.150 16.135 19.830 11.385

Bunga (889) (1.169) (1.907) (963)

Nilai tunai pembayaran minimum 
sewa pembiayaan 12.261 14.966 17.923 10.422

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 
satu tahun (5.121) (7.603) (9.636) (5.982)

Hutang sewa pembiayaan jangka 
panjang - bersih 7.140 7.363 8.287 4.440

b. Berdasarkan lessor
PT Komatsu Astra Finance 11.105 12.816 9.058 -                   
PT Astra Sedaya Finance 1.156 2.150 6.388 3.357
PT Orix Finance Indonesia -                  -                  2.477 7.065

Jumlah 12.261 14.966 17.923 10.422

c. Berdasarkan mata uang
Dollar Amerika Serikat 11.644 13.881 15.010 10.250
Rupiah 617 1.085 2.913 172

Jumlah 12.261 14.966 17.923 10.422

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Manajemen Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan kebijakan untuk membeli kendaraan dan 
alat-alat berat melalui pembiayaan sewa guna usaha (finance lease). Jangka waktu sewa adalah 
3 tahun dengan tingkat bunga efektif 5,93%-14,55% per tahun. Hutang ini dijamin dengan aset sewa 
pembiayaan yang bersangkutan (Catatan 12). 
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21. HUTANG BANK JANGKA PANJANG 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Bank Permata Tbk
Fasilitas Kredit Berjangka

(USD 21.243.003 tahun 2010,
USD 22.148.533 tahun 2009,
USD 22.841.757 tahun 2008 dan
USD 8.044.774 tahun 2007) 193.630 208.196 250.117 75.774

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit Investasi Efektif

(USD 9.781.000 tahun 2008 dan 
USD 12.581.000 tahun 2007) -                  -                  107.102 118.500

Kredit Investasi Bunga selama Konstruksi  
(USD 178.999 tahun 2008 dan 
USD 478.994 tahun 2007) -                  -                  1.960            4.512            

Jumlah 193.630 208.196 359.179 198.786
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun (37.575) (37.408) (73.057) (62.273)

Hutang Bank Jangka Panjang - Bersih 156.055 170.788 286.122 136.513

Tingkat bunga per tahun
Dollar Amerika Serikat 7% - 11% 7% - 11% 7% - 9% 7% - 8%

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
PT Bank Permata Tbk 
 
Perincian pinjaman PT Bank Permata Tbk diterima oleh anak perusahaan berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Layar Lintas Jaya (LLJ) 193.630 208.196 219.491 37.433
PT Cipta Pesona Armada (CPA) -                  -                  30.626 38.341

Jumlah 193.630 208.196 250.117 75.774

31 Desember

 
LLJ 
 
Pada tanggal 6 Agustus 2007, LLJ memperoleh fasilitas Kredit Berjangka untuk keperluan investasi. 
Tingkat bunga pinjaman adalah 7,5% per tahun dengan jangka waktu 51 bulan, termasuk grace period 
selama 3 (tiga) bulan. Cicilan terhitung sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan 7 Nopember 
2011. 
 
Pada tanggal 5 Pebruari 2008, LLJ memperoleh tambahan fasilitas Kredit Berjangka (Term Loan) 
dengan perincian sebagai berikut: 
 
a. Fasilitas Kredit Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar USD 12.010.000, tingkat bunga 

pinjaman 7,5% - 9%, jangka waktu 72 bulan. Cicilan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai 
dengan 1 Januari 2014. 
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b. Fasilitas Kredit Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar USD 14.400.000, tingkat bunga 
pinjaman 7,5% -11%, jangka waktu 72 bulan, termasuk grace period selama 1 (satu) tahun. 
Cicilan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan 18 April 2014. 

 
Fasilitas Kredit Berjangka ini merupakan pengganti fasilitas kredit berjangka sebelumnya dengan 
menambah jumlah pinjaman. 
 
Rincian hutang berdasarkan jadual pembayaran per 31 Maret 2010: 

USD

Jatuh tempo dalam tahun:
2010 3.074.030
2011 4.571.400
2012 5.390.940
2013 6.648.040
2014 1.558.593

Jumlah 21.243.003

 
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 8 unit kapal tunda dan kapal 16 unit tongkang (Catatan 12), 
2 bidang tanah dengan HGB No. 1134 dan 1370 atas nama pihak ketiga, sebidang tanah dengan 
Sertifikat Hak Milik No. 141 dari salah satu pemegang saham.  
 
Fasilitas pinjaman ini juga mencakup pembatasan tertentu yang harus dipenuhi oleh LLJ antara lain 
bertindak sebagai penjamin hutang pihak lain kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari; mengubah sifat dan kegiatan usaha; memperoleh dan/atau 
memberikan pinjaman baru; menjaminkan barang jaminan kepada pihak lain; melakukan investasi 
yang mempengaruhi kemampuan membayar; melakukan pembubaran atau merger; serta mengubah 
susunan dan kepemilikan pemegang saham. 
 
CPA 
 
Pada tanggal 16 Agustus 2006, CPA memperoleh fasilitas kredit berjangka untuk investasi (Term 
Loan) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD 5.291.000 untuk keperluan investasi. Tingkat 
bunga pinjaman adalah 7,5% - 9% per tahun (floating rate) dengan jangka waktu 51 bulan, termasuk 
grace period selama 3 (tiga) bulan. 
 
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kapal-kapal yang bersangkutan. 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 
Pada tanggal 28 Juni 2002, MSJ memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dengan maksimum 
kredit sebesar USD 21.683.000, yang terdiri dari Kredit Investasi Efektif sebesar USD 19.581.000 dan 
Kredit Investasi Bunga selama Konstruksi sebesar USD 2.102.000.  
 
Pada tanggal 9 Juni 2004, MSJ memperoleh perpanjangan jangka waktu kredit menjadi 10 tahun 
dengan tingkat bunga 7,75% - 8,75% per tahun.  
 
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) 
(Catatan 14). 
 
Perjanjian pinjaman tersebut di atas juga mencakup pembatasan tertentu yang harus dipenuhi MSJ, 
antara lain menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan; memperoleh dan atau memberikan pinjaman 
baru; mengikat diri sebagai penjamin; mengubah anggaran dasar, permodalan dan pengurus MSJ; 
mengadakan merger atau akusisi; membagikan bonus atau dividen; mengadakan penyertaan baru dan 
mengadakan ekspansi baru atau investasi baru.  
 
Hutang bank Bank Mandiri telah dilunasi MSJ pada tahun 2009 dan fasilitas kredit KI ini tidak 
diperpanjang lagi. 
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22. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA 

 
Perusahaan dan anak perusahaan (MSJ dan LLJ) menghitung dan membukukan estimasi imbalan 
pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU 
Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut 
adalah 572 karyawan tahun 2010, 540 karyawan di tahun 2009, 293 karyawan di tahun 2008 dan 313 
karyawan di tahun 2007.  
 
Beban imbalan pasca kerja yang diakui dilaporan laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Biaya jasa kini 749 2.205 791 853
Biaya bunga 297 339 401 288
Keuntungan (kerugian) aktuarial (643) 421 (14) 69
Kerugian biaya jasa lalu - non vested 298 1 1 1

Jumlah 701 2.966 1.179 1.211

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Kewajiban imbalan pasca kerja dalam neraca konsolidasi adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Nilai kini kewajiban yang tidak didanai 7.909 11.249 2.825 4.010
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang 

belum diakui (228) (3.971) 1.488 (796)
Biaya jasa lalu yang belum diakui - 

non vested (20) (20) (21) (22)
Penyesuaian 298 -                  -                   -                   

Kewajiban bersih 7.959 7.258 4.292 3.192

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Mutasi kewajiban bersih di neraca konsolidasi adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Saldo awal 7.258 4.292 3.192 2.021
Beban periode berjalan 701 2.966 1.179 1.211
Pembayaran manfaat -                  -                  (79) (40)

Saldo akhir 7.959 7.258 4.292 3.192

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Bumi Persada Aktuaris dan 
PT Kompujasa Aktuaria Indonesia. Asumsi yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial 
adalah sebagai berikut: 

2010 2009 2008 2007

Tingkat diskonto per tahun 10% - 11% 10,5% - 11% 12% 10%
Tingkat kenaikan gaji per tahun 8% - 10% 8% - 10% 10% 8%
Tingkat pensiun normal 55 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahun
Tabel mortalitas Tabel 

Mortalitas 
Indonesia 

1999 (TMI II)

Tabel 
Mortalitas 
Indonesia 

1999 (TMI II)

Tabel 
Mortalitas 
Indonesia 

1999 (TMI II)

Tabel 
Mortalitas 
Indonesia 

1999 (TMI II)
 

 

23. HAK MINORITAS 
 
Akun ini merupakan hak minoritas atas aset bersih dan laba bersih anak perusahaan dengan rincian 
sebagai berikut: 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

a. Hak minoritas atas aset bersih anak 
perusahaan
MSJ 146.123 129.618 30.475 18.661
LLJ 4.306 3.403 -                   -                   
TBH 1 1 1 1
CPA -                  -                  31 475

Jumlah 150.430 133.022 30.507 19.137

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
b. Hak minoritas atas laba bersih anak 

perusahaan
MSJ 20.667 143.252 21.866 6.434
LLJ 903 399 -                   -                   
CPA -                  2.245 616 1.175

Jumlah 21.570 145.896 22.482 7.609

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
 

24. MODAL SAHAM 
31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009

Jumlah Persentase Jumlah
Nama Pemegang Saham Saham Pemilikan Modal Disetor

Lembar % Rp Juta

PT Karunia Bara Perkasa 2.497.500.000 99,90          249.750
PT Bara Sejahtera Abadi 2.500.000 0,10            250

Jumlah 2.500.000.000 100,00 250.000
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31 Desember 2008 dan 2007
Jumlah Persentase Jumlah

Nama Pemegang Saham Saham Pemilikan Modal Disetor
Lembar % Rp Juta

PT Karunia Bara Perkasa 449.550.000 99,90          44.955
PT Bara Sejahtera Abadi 450.000 0,10            45

Jumlah 450.000.000 100,00 45.000

 
Berdasarkan akta No. 30 tanggal 13 Nopember 2007 dari James Herman Rahardjo, S.H., notaris di 
Jakarta, para pemegang saham menyetujui antara lain perubahan nilai nominal saham dari 
Rp 1.000.000 menjadi Rp 100 per saham. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07093.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 
2008. 
 
Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, sebagaimana 
dinyatakan dalam akta No. 126 tanggal 27 Agustus 2008 dari James Herman Rahardjo, S.H., notaris 
di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari 
Rp 60.000 juta menjadi Rp 180.000 juta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-71341.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Oktober 
2008. 
 
Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, sebagaimana 
dinyatakan dalam akta No. 12 tanggal 13 Juli 2009 dari James Herman Rahardjo, S.H., notaris di 
Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 100 menjadi 
Rp 20 untuk setiap saham. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-12736 tanggal 10 Agustus 2009. 
 
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Harum Energy, sebagaimana 
dinyatakan dalam akta No. 79 tanggal 23 Nopember 2009, dari Sugito Tedjamulja, SH., notaris di 
Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 20 menjadi 
Rp 100 untuk setiap saham. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-21190 tanggal 25 Nopember 2009. 
 
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, sebagaimana 
dinyatakan dalam akta No. 95 tanggal 26 Nopember 2009 dari Sugito Tedjamulja, SH., notaris di 
Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perusahaan dari 
Rp 180.000 juta menjadi Rp 1.000.000 juta, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari 
Rp 45.000 juta menjadi Rp 250.000 juta dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (saham 
portepel) sejumlah 2.050.000.000 saham atau senilai Rp 205.000 juta. Penambahan modal disetor 
tersebut berasal dari pembagian dividen saham yang diambil dari pembagian dividen interim 
berdasarkan keputusan Direksi Perseroan tanggal 26 Nopember 2009 dengan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan. Akta ini telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia No. AHU-57979.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 26 Nopember 2009. 
 
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 3 Maret 2010, dari 
Sugito Tedjamulja, SH., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain sebagai berikut: 

 
• Menyetujui Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham sebanyak-banyaknya 500.000.000 

(lima ratus juta) saham yang akan ditempatkan atau disetor dengan nilai nominal Rp 100 (seratus 
rupiah) per saham kepada masyarakat. 
 

• Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menyetujui Perusahaan untuk melakukan 
program kepemilikan saham kepada para karyawan Perusahaan dengan keputusan antara lain 
pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan 
dikeluarkan; kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perusahaan. 
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Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-12357.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 
2010. 
 
 

25. DIVIDEN INTERIM 
 
Pada bulan Desember 2009, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen interim 
sebesar USD 8.000.000 (ekuivalen Rp 75.200 juta). 
 
 

26. PENDAPATAN 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Penjualan batubara
Ekspor 753.868 4.112.680 1.848.222 601.312
Lokal 104.424 405.525 726.948 650.704

Jumlah 858.292 4.518.205 2.575.170 1.252.016

Pendapatan sewa alat berat dan kendaraan 21.352         36.318 1.943 643
Pendapatan sewa kapal time charter 

dan freight charter 15.015 47.796 14.583 682
Lainnya -                  439 391 -                   

Jumlah 894.659 4.602.758 2.592.087 1.253.341

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
13,44%, 9,62%, 25,58% dan 51,66% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk tahun 2010, 2009, 
2008 dan 2007 dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 33). 
 
Rincian pelanggan yang memiliki transaksi melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai 
berikut: 

2010
(Tiga bulan)

Rp Juta

Mitsui & Co., Ltd 121.297
Guangdong Fuel Company 119.692
Sojits Corporation 97.481
Korea Western Power Co. Ltd. 94.538

Jumlah 433.008

 
2009

(Satu tahun)
Rp Juta

Korea Western Power Co. Ltd. 1.180.195
Korea Midland Power Co. Ltd. 550.821
Mitsui & Co., Ltd 494.072

Jumlah 2.225.088

 

258



PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG 
BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Lanjutan) 
 

2008 2007
(Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta

Korea Midland Power Co. Ltd. 504.186 252.628
PT Tanito Harum 650.214 646.463

Jumlah 1.154.400 899.091

 
 

27. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Beban Pokok Penjualan
Biaya produksi

Pengerukan 230.270 1.036.256 701.694        385.461
Pengangkutan dan mobilisasi 63.204 248.830 173.601        76.646
Pemboran dan peledakan 21.353 104.789 82.756          46.942
Penggalian dan pemuatan 11.249 45.372 27.354          19.240
Perbaikan dan pemeliharaan 10.099 34.620 56.493          62.922
Amortisasi (Catatan 13) 4.191 74.467 12.562          11.006
Penyusutan (Catatan 12) 4.038 19.488 13.763          12.638
Sewa 3.125 11.105 12.243          7.232
Kesejahteraan pekerja dan karyawan 1.227 10.136 8.085            7.301
Lain-lain 377              6.162           5.953            8.843            

Jumlah biaya produksi 349.133       1.591.225    1.094.504     638.231        

Persediaan batubara baku
Awal periode 60.515 100.347 156.082 97.360
Akhir periode (57.685) (60.515) (100.347) (156.082)

Biaya pokok produksi 351.963 1.631.057 1.150.239 579.509

Persediaan batubara industri
Awal periode 128.352 30.937 9.410 57.144
Pembelian 226.801 940.517 537.615 245.578
Akhir periode (156.208) (128.352) (30.937) (9.410)

Royalti 72.701 387.453 222.064 113.417

Beban Pokok Penjualan 623.609 2.861.612 1.888.391 986.238
Beban Langsung Sewa 25.452         76.652         36.494          19.200          

Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung 649.061 2.938.264 1.924.885 1.005.438

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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Rincian pembelian batubara industri yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari pembelian adalah 
sebagai berikut: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Tanito Harum 173.920 669.633 427.981 131.253
PT Santan Batubara 52.881 192.507 -                   -                   
PT Sentral Batubara Jawa -                  78.377 109.634 85.483

Jumlah 226.801 940.517 537.615 216.736

 
100,00%, 100,00%, 100,00% dan 88,26% dari jumlah pembelian bersih batu bara industri masing-
masing tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007 merupakan pembelian dari pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa (Catatan 33). 
 
Rincian pembayaran biaya produksi yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari jumlah biaya produksi 
adalah sebagai berikut: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Leighton Contractors Indonesia 181.590 879.427 582.495 290.563
PT Cipta Kridatama 67.660 296.117 286.234 192.167

Jumlah 249.250 1.175.544 868.729 482.730

 
 

28. BEBAN USAHA 
 

Beban Penjualan 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Pengangkutan 49.287 191.370 167.835 75.390
Jasa penjualan 8.261 149.646 90.647 2.932

Jumlah 57.548 341.016 258.482 78.322

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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Beban Umum dan Administrasi 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Gaji dan tunjangan 10.975         54.529         39.022 23.356          
Jasa profesional 5.804           5.053           7.088 1.617            
Transportasi dan perjalanan 2.108           11.635         9.233 5.073            
Representasi dan perjamuan 1.406           7.845           3.962 1.887            
Penyusutan (Catatan 12) 1.060           3.282           2.188 1.558            
Beban manfaat karyawan 583              2.690           1.179            1.211            
Pajak dan perijinan 441              8.544           15.020 13.185          
Sewa kantor 168              3.540           2.026 195               
Pemeliharaan dan perbaikan 47                886              3.048 1.333            
Lain-lain 1.809           3.237           3.374            10.622          

Jumlah 24.401 101.241 86.140 60.037          

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
 

29. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Beban bunga 6.948 48.228 44.154          33.603
Biaya administrasi 250 2.156 691               3.570

Jumlah 7.198 50.384 44.845 37.173

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
 

30. PAJAK PENGHASILAN  
 
Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan anak perusahaan terdiri dari: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Pajak kini 
Perusahaan -                  -                  (33)                (106)
MSJ (34.634) (287.780) (51.823)         (12.953)
LLJ (595) (10.489) (1.504)           (619)              
TBH (4) (31) -                   -                   

Pajak tangguhan 
Perusahaan 93 (487) 487               -                   
MSJ 159 (831) (1.526)           327
TBH 1 (242) 163               58

Jumlah (34.980) (299.860) (54.236) (13.293)

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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Pajak Kini 
 
Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba (rugi) 
fiskal adalah sebagai berikut: 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Laba sebelum pajak menurut laporan 
laba rugi konsolidasi 190.627 1.213.229 197.132 49.314

Laba sebelum pajak anak perusahaan (169.897) (1.219.538) (198.908) (56.719)
Bagian rugi anak perusahaan sebelum 

akuisisi -                  -                  -                   (143)
Amortisasi goodwill -                  -                  164 -                   

Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan 20.730 (6.309) (1.612) (7.548)
Perbedaan temporer:

Imbalan pasca kerja 373 -                  -                   -                   
Pengakuan rugi perusahaan asosiasi -                  -                  (1.739) -                   

Perbedaan yang tidak dapat 
diperhitungkan menurut fiskal:
Penyusutan 24 136 50 -                   
Pendapatan bunga (20) (130) (11) (7)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi (25.146) -                  -                   -                   
Perjamuan dan sumbangan -                  4 -                   8.000
Lain-lain 11 32 2 14

Jumlah (25.131) 42 41 8.007

Laba (rugi) fiskal sebelum kompensasi (4.028) (6.267) 168 459
Rugi fiskal tahun-tahun lalu (6.267)          -                  -                   (46)

Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan (10.295) (6.267) 168 413

(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Perhitungan beban dan hutang pajak adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Beban pajak kini - Perusahaan Nihil Nihil 33 106

Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka
Pajak penghasilan

Pasal 23 -                  99 17 97
Pasal 25 6 23 14 -                   

Jumlah 6 122 31 97

Hutang (lebih bayar) pajak Perusahaan 
(Catatan 8 dan 16) (6) (122) 2 9

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)
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Pajak Tangguhan 
 

Rincian dari aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai 
berikut: 

31 Maret
2010 2009 2008 2007

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Aset pajak tangguhan 

Perusahaan
Kewajiban imbalan pasca kerja 93 -                  -                   -                   
Bagian laba perusahaan asosiasi -                  -                  487               -                   

Anak perusahaan 
Kewajiban imbalan pasca kerja -                  -                  -                   958               
Rugi fiskal -                  -                  -                   58                 
Aset tetap dan sewa pembiayaan -                  -                  222               (32)                

Aset pajak tangguhan - bersih 93                -                  709               984               

Kewajiban pajak tangguhan  
Anak perusahaan 

Kewajiban imbalan pasca kerja 1.731           1.711           1.265            -                   
Aset tetap dan sewa pembiayaan (3.023)          (3.163)          (1.865)           -                   

Kewajiban pajak tangguhan - bersih (1.292)          (1.452)          (600)              -                   

31 Desember 
(Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pengganti UU pajak No. 7/1983, 
tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang 
berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak 
yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan kewajiban diselesaikan. 
 
Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak dengan tarif 
pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Laba sebelum pajak menurut laporan 

laba rugi konsolidasi 190.627       1.213.229    197.132        49.314          
Laba sebelum pajak anak perusahaan (169.897)      (1.219.538)   (198.908)       (56.719)         
Amortisasi goodwill -                  -                  164               -                   
Bagian rugi anak perusahaan sebelum 

akuisisi -                  -                  -                   (143)              

Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan 20.730         (6.309)          (1.612)           (7.548)           
Pajak penghasilan sesuai tarif pajak 

yang berlaku 5.183           (1.767)          (483)              (2.265)           
Rugi fiskal yang tidak dapat diakui 

sebagai aset pajak tangguhan 1.007           1.755           -                   -                   
Pengaruh perubahan tarif pajak -                  -                  34                 -                   
Pengaruh pajak atas beban yang tidak 

dapat diperhitungkan menurut fiskal (6.283)          12                12                 2.402            
Koreksi dasar pengenaan pajak -                  487 (17) (31)

Beban (manfaat) pajak - Perusahaan (93) 487 (454) 106
Beban pajak - anak perusahaan 35.073 299.373 54.690 13.187
Jumlah Beban Pajak 34.980 299.860 54.236 13.293

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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31. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 

 
Laba Bersih 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Laba bersih untuk perhitungan laba per saham 
dasar 134.077 767.473 120.414 28.412

Jumlah saham Lembar Lembar Lembar Lembar
Juta Juta Juta Juta

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa
untuk perhitungan laba bersih per saham dasar:

Jumlah awal periode dengan nilai nominal Rp 100 
per saham 2.500 450 450 450

Tambahan saham beredar berasal dari (Catatan 24):
Pemecahan nilai nominal dari Rp 100 menjadi 

Rp 20 per saham pada tanggal 13 Juli 2009 -                   1.800 1.800 1.800
Perubahan nilai nominal dari Rp 20 menjadi 

Rp 100 per saham pada tanggal 
23 Nopember 2009 -                   (1.800) (1.800) (1.800)

Penambahan dari saham bonus pada tanggal 
26 Nopember 2009 -                   2.050 2.050 2.050

Jumlah rata-rata tertimbang saham 2.500 2.500 2.500 2.500

(Disajikan kembali - Catatan 3)

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba bersih per saham dasar 
telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan saham dan dividen saham. 
 
Pada tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif. 
 
 

32. PELEPASAN ANAK PERUSAHAAN 
 
Pada tahun 2009, LLJ, anak perusahaan, menjual 99% kepemilikan sahamnya pada PT Cipta Pesona 
Armada (CPA) sebagai berikut: 
 
a. 49 lembar saham (49% kepemilikan) kepada PT Santoki Adijaya (SA), pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Selisih jumlah tercatat dan harga jual sebesar Rp 16.535 juta dicatat sebagai 
selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dalam ekuitas LLJ. 
 

b. 50 lembar saham (50% kepemilikan) kepada PT Nirwana Nusantara (NN). LLJ mencatat laba 
penjualan anak perusahaan sebesar Rp 28.368 juta. 
 

Pelepasan anak perusahaan tersebut menghasilkan arus kas bersih sebesar Rp 43.103 juta yang 
terdiri kas yang diterima sebesar Rp 47.276 juta dan kas dikeluarkan yang merupakan saldo kas dan 
setara kas CPA pada tanggal pelepasan sebesar Rp 4.173 juta. 
 
Rincian laporan laba rugi CPA yang termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2009, 2008 
dan 2007 adalah sebagai berikut: 

2009 2008 2007
(Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta
Pendapatan 6.337 2.439 -                  
Beban langsung 16.296 9.939 5.614
Rugi kotor 9.959 7.500 5.614
Rugi usaha 10.209 7.673 5.836
Rugi bersih 3.108 30.456 12.335  
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33. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA 

 
Sifat Hubungan Istimewa 

 
a. PT Karunia Bara Perkasa dan PT Bara Sejahtera Abadi merupakan pemegang saham 

Perusahaan. 
 

b. Kiki Barki dan Lawrence Barki merupakan pemegang saham PT Karunia Bara Perkasa dan 
PT Bara Sejahtera Abadi. 
 

c. PT Santan Batubara dan PT Lotus Coalindo Marine merupakan perusahaan asosiasi. 
 
d. PT Wargi Santosa adalah pemegang saham CPA pada tahun 2007, anak perusahaan LLJ yang 

dijual pada tahun 2009 (Catatan 32). 
 

e. Perusahaan yang pemegang saham utamanya dan/atau sebagian pengurusnya sama dengan 
Perusahaan adalah sebagai berikut: 

 
− PT Cipta Pesona Armada 
− PT Sentral Batubara Jawa 
− PT Tambang Damai 

− PT Tanito Harum 
− PT DREI Indonesia 

 
Transaksi-transaksi Hubungan Istimewa 

 
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan 
pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain: 
 
a. 13,44%, 9,62%, 25,58% dan 51,66% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk tahun 2010, 

2009, 2008 dan 2007 merupakan pendapatan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 
dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal 
sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas 
pendapatan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 2,97%, 5,48%, 
1,26% dan 8,17% masing-masing dari jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 
2009, 2008 dan 2007. 
 
Rincian penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Tanito Harum 88.157 398.346 660.420 646.804
PT Santan Batubara 32.060         43.966         391              -                  
PT Sentral Batubara Jawa -                  -                  2.041           -                  
Lainnya -                  375              141              682              

Jumlah 120.217 442.687 662.993 647.486
 

b. 100%, 100%, 100% dan 88,26% dari jumlah pembelian batubara masing-masing untuk tahun 
2010, 2009, 2008 dan 2007 merupakan pembelian batubara dari pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa, dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-
syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, 
hutang atas pembelian tersebut masing-masing sebesar Rp 142.945 juta, Rp 108.298 juta, 
Rp 20.452 juta dan Rp 89.182 juta dicatat sebagai bagian dari hutang usaha, yang meliputi 
10,61%, 7,08%, 1,49% dan 10,15% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Maret 2010 dan 
31 Desember 2009, 2008 dan 2007. 
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Rincian pembelian batubara dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai 
berikut: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PT Tanito Harum 173.920       669.633       427.981       131.253       
PT Santan Batubara 52.881         192.507       -                  -                  
PT Sentral Batubara Jawa -                  78.377         109.634       85.483         

Jumlah 226.801 940.517 537.615 216.736

 
c. Jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk tahun 

2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2.090 juta, Rp 11.777 juta, Rp 6.821 juta 
dan Rp 3.675 juta. 
 

d. Perusahaan memberikan jasa konsultasi manajemen kepada SB. Atas jasa manajemen tersebut, 
SB diwajibkan membayar Rp 6.500.000 dan USD 2.900 setiap bulannya. Perjanjian ini berlaku 
untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Pada bulan Nopember 
2009, perjanjian jasa manajemen tersebut telah dihentikan. Pendapatan jasa manajemen 
Perusahaan adalah sebesar Rp 439 juta di tahun 2009 dan Rp 391 juta di tahun 2008. 
 

e. Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa menyewa dengan PT Tanito Harum (TH) 
untuk penyewaan alat berat dan kendaraan milik Perusahaan. Pada tahun 2010, perjanjian sewa 
menyewa ini telah dihentikan. Pendapatan sewa Perusahaan adalah sebesar Rp 1.435 juta di 
tahun 2009, Rp 1.044 juta di tahun 2008 dan Rp 342 juta di tahun 2007. 

 
f. CPA mengikat diri dalam beberapa perjanjian sewa menyewa 4 unit kapal tunda dan 4 unit kapal 

tongkang dengan MSJ. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2009. Beban sewa anak 
perusahaan adalah sebesar Rp 3.780 juta di tahun 2009. Perjanjian ini tidak diperpanjang. 

 
g. Perusahaan memiliki perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Drei Indonesia. Beban 

sewa kantor yang terjadi adalah sebesar Rp 122 juta di tahun 2010, Rp 3.165 juta di tahun 2009 
dan Rp 399 juta di tahun 2008.  

 
h. MSJ memiliki perjanjian sewa derek terapung dengan PT Lotus Coalindo Marine yang dicatat 

sebagai biaya pengangkutan sebesar Rp 16.956 juta di tahun 2010, Rp 63.041 juta di tahun 2009, 
Rp 49.895 juta di tahun 2008 dan Rp 20.114 juta di tahun 2007.  

 
i. MSJ mengadakan perjanjian penggunaan jalan dan pemanfaatan infrastruktur dengan               

PT Tambang Damai seperti dijelaskan pada Catatan 35d dan 35e. 
 

j. Perusahaan juga mempunyai transaksi hubungan diluar usaha dengan pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 9. 
 
 

34. INFORMASI SEGMEN  
 

Segmen Usaha 
 
Perusahaan dan anak perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
1. Pertambangan. 
2. Pendapatan sewa dan jasa. 
3. Lain-lain. 
 

266



PT. HARUM ENERGY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 MARET 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG 
BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Lanjutan) 
 

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha: 
 

Pertambangan Sewa dan jasa Lainnya Jumlah Eliminasi Konsolidasi
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PENDAPATAN 
Penjualan eksternal 879.644             15.015                -                      894.659              -                        894.659              
Penjualan antar segmen -                         34.617                -                      34.617                (34.617)              -                         

Jumlah Pendapatan 879.644             49.632                -                      929.276              (34.617)              894.659              

HASIL SEGMEN 142.031             19.936                -                      161.967              1.682                 163.649              

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Keuntungan kurs mata uang asing - 

bersih 2.932                  
Penghasilan bunga 2.317                  
Beban bunga dan keuangan (7.198)                 
Lain-lain - bersih (240)                    

Beban Lain-Lain - Bersih (2.189)                 

BAGIAN LABA BERSIH 
PERUSAHAAN ASOSIASI 29.167                

LABA SEBELUM PAJAK 190.627              

BEBAN PAJAK (34.980)               

LABA SEBELUM HAK MINORITAS 
ATAS LABA BERSIH ANAK 
PERUSAHAAN 155.647              

HAK MINORITAS ATAS LABA 
BERSIH ANAK PERUSAHAAN (21.570)               

LABA BERSIH 134.077              

NERACA
Aset segmen 1.557.946           934.781              123.535           2.616.262            (362.372)            2.253.890           

Kewajiban segmen 795.544             321.309              125.245           1.242.098            (362.372)            879.726              
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan 467.080              

Jumlah Kewajiban Konsolidasi 1.346.806           

INFORMASI LAINNYA
Pengeluaran modal 29.928               112.916              -                      142.844              -                        142.844              
Penyusutan  dan amortisasi 10.919               5.687                  -                      16.606                -                        16.606                

31 Maret 2010
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Pertambangan Sewa dan jasa Lainnya Jumlah Eliminasi Konsolidasi
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PENDAPATAN 
Penjualan eksternal 4.553.088           49.670                -                      4.602.758            -                        4.602.758           
Penjualan antar segmen -                         194.246              -                      194.246              (194.246)            -                         

Jumlah Pendapatan 4.553.088           243.916              -                      4.797.004            (194.246)            4.602.758           

HASIL SEGMEN 1.055.378           166.859              -                      1.222.237            -                        1.222.237           

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Laba penjualan anak perusahaan 28.368                
Keuntungan kurs mata uang asing - 

bersih 16.748                
Penghasilan bunga 7.186                  
Beban bunga dan keuangan (50.384)               
Lain-lain - bersih (17.284)               

Beban Lain-Lain - Bersih (15.366)               

BAGIAN LABA BERSIH 
PERUSAHAAN ASOSIASI 6.358                  

LABA SEBELUM PAJAK 1.213.229           

BEBAN PAJAK (299.860)             

LABA SEBELUM HAK MINORITAS 
ATAS LABA BERSIH ANAK 
PERUSAHAAN 913.369              

HAK MINORITAS ATAS LABA 
BERSIH ANAK PERUSAHAAN (145.896)             

LABA BERSIH 767.473              

NERACA
Aset segmen 1.621.581           755.461              126.587           2.503.629            (214.715)            2.288.914           

Kewajiban segmen 864.392             263.846              126.558           1.254.796            (214.715)            1.040.081           
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan 490.184              

Jumlah Kewajiban Konsolidasi 1.530.265           

INFORMASI LAINNYA
Pengeluaran modal 150.298             74.863                -                      225.161              -                        225.161              
Penyusutan  dan amortisasi 102.253             25.098                -                      127.351              -                        127.351              

31 Desember 2009
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Pertambangan Sewa dan jasa Jumlah Eliminasi Konsolidasi
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PENDAPATAN 
Penjualan eksternal 2.575.170           16.917                2.592.087            -                        2.592.087           
Penjualan antar segmen -                         110.728              110.728              (110.728)            -                         

Jumlah Pendapatan 2.575.170           127.645              2.702.815            (110.728)            2.592.087           

HASIL SEGMEN 236.622             85.958                322.580              -                        322.580              

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan bunga 983                     
Kerugian kurs mata uang asing - 

bersih (86.196)               
Beban bunga dan keuangan (44.845)               
Lain-lain - bersih (1.352)                 

Beban Lain-Lain - Bersih (131.410)             

BAGIAN LABA BERSIH 
PERUSAHAAN ASOSIASI 5.962                  

LABA SEBELUM PAJAK 197.132              

BEBAN PAJAK (54.236)               

LABA SEBELUM HAK MINORITAS 
ATAS LABA BERSIH ANAK 
PERUSAHAAN 142.896              

HAK MINORITAS ATAS LABA 
BERSIH ANAK PERUSAHAAN (22.482)               

LABA BERSIH 120.414              

NERACA
Aset segmen 987.710             699.349              1.687.059            (83.605)              1.603.454           

Kewajiban segmen 465.138             369.816              834.954              (83.605)              751.349              
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan 617.914              

Jumlah Kewajiban Konsolidasi 1.369.263           

INFORMASI LAINNYA
Pengeluaran modal 222.854             175.461              398.315              -                        398.315              
Penyusutan  dan amortisasi 27.833               15.411                43.244                -                        43.244                

31 Desember 2008 (Disajikan kembali - Catatan 3)
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Pertambangan Sewa dan jasa Jumlah Eliminasi Konsolidasi
Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PENDAPATAN 
Penjualan eksternal 1.252.016           1.325                  1.253.341            -                        1.253.341           
Penjualan antar segmen -                         50.915                50.915                (50.915)              -                         

Jumlah Pendapatan 1.252.016           52.240                1.304.256            (50.915)              1.253.341           

HASIL SEGMEN 87.942               21.602                109.544              -                        109.544              

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan bunga 425                     
Kerugian kurs mata uang asing - 

bersih (23.990)               
Beban bunga dan keuangan (37.173)               
Lain-lain - bersih (380)                    

Beban Lain-Lain - Bersih (61.118)               

BAGIAN LABA BERSIH 
PERUSAHAAN ASOSIASI 888                     

LABA SEBELUM PAJAK 49.314                

BEBAN PAJAK (13.293)               

LABA SEBELUM HAK MINORITAS 
ATAS LABA BERSIH ANAK 
PERUSAHAAN 36.021                

HAK MINORITAS ATAS LABA 
BERSIH ANAK PERUSAHAAN (7.609)                 

LABA BERSIH 28.412                

NERACA
Aset segmen 757.852             274.139              1.031.991            (50.553)              981.438              

Kewajiban segmen 333.368             118.159              451.527              (50.553)              400.974              
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan 478.057              

Jumlah Kewajiban Konsolidasi 879.031              

INFORMASI LAINNYA
Pengeluaran modal 46.680               25.075                71.755                -                        71.755                
Penyusutan  dan amortisasi 24.827               11.082                35.909                -                        35.909                

31 Desember 2007 (Disajikan kembali - Catatan 3)

 
Segmen Geografis 
 
Penjualan bersih berdasarkan pasar 
 
Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan  penjualan bersih Perusahaan dan anak 
perusahaan berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang: 
 

2010 2009 2008 2007
(Tiga bulan) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Lokal 140.791 490.078 743.865 652.029
Luar Negeri

Asia Timur 659.259 3.414.361 1.673.710 364.918
Asia Selatan 54.881 393.620 27.194 196.126
Asia Tenggara 39.728 304.699 147.318        40.268

Jumlah 894.659 4.602.758 2.592.087 1.253.341

(Disajikan kembali - Catatan 3)
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35. IKATAN 

 
a. Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi berupa 

pinjaman berulang sebesar USD 200 juta dari beberapa kreditur yaitu Australia and New Zealand 
Banking Group Limited, BNP Paribas, DBS Bank Ltd., Natixis, PT Bank DBS Indonesia dan The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., bertindak sebagai Mandated Lead Arrangers DBS Bank Ltd. 
dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Arrangers dengan DBS Bank Ltd., bertindak sebagai agen. 
 
Berdasarkan perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan dan pembiayaan kembali: 
 
a. hutang bank yang ada,  
b. melunasi pinjaman LLJ kepada pemegang saham LLJ pada tanggal perjanjian pinjaman, 
c. kegiatan bisnis sehubungan produksi batubara dan bisnis yang terkait dengan batubara 

(termasuk investasi pada proyek gas metana batubara (coal bed methane) dan pembangkit 
tenaga listrik untuk tujuan operasionalnya). 

 
Dengan ketentuan maksimal pinjaman untuk ketentuan a dan b tidak melebihi USD 70 juta dan 
pinjaman maksimal untuk ketentuan b tidak melebihi USD 25 juta. 
 
Hutang sindikasi memiliki tingkat bunga pinjaman per tahun sebesar margin tertentu di atas 
Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR), yaitu SIBOR+ 3,75% (luar negeri) dan SIBOR+ 4,00% 
(dalam negeri). Pinjaman ini berjangka waktu 36 bulan setelah tanggal perjanjian ini dibuat. 
 
Fasilitas pinjaman ini dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan dan anak perusahaan (MSJ dan LLJ) 
dan tidak dapat dibatalkan. Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas barang bergerak 
dan tidak bergerak milik anak perusahaan (MSJ dan LLJ), dan tagihan piutang milik Perusahaan 
dan anak perusahaan (MSJ dan LLJ). 
 
Perjanjian pinjaman ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio hutang bersih 
(setelah dikurangi jumlah kas dan setara kas yang ada) terhadap laba sebelum bunga, pajak, 
penyusutan dan amortisasi (EBITDA) konsolidasi tidak lebih dari 2,50 dan rasio arus kas bebas 
(free cash flow) terhadap jumlah kewajiban pembayaran beban bunga dan pokok pinjaman (debt 
service) tidak kurang dari 1,25. Perusahaan juga diwajibkan untuk membayar commitment fee, 
arrangement fee dan agency fee. 

 
b. MSJ, anak perusahaan, memiliki perjanjian jasa pengupasan tanah dan penambangan batubara 

dengan beberapa kontraktor yang berbeda dimana para kontraktor tersebut setuju untuk 
memberikan jasa pengupasan tanah dan/atau penambangan batubara dengan target pengupasan 
dalam Bank Cubic Meters tertentu dan target produksi batubara dengan MT tertentu. Kontrak-
kontrak ini memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Selain itu MSJ juga memiliki perjanjian 
pengangkutan batubara dengan beberapa perusahaan, dimana disetujui untuk pengangkutan 
batubara dari lokasi penambangan ke area stockpile dengan MT dan periode kontrak tertentu.  
 

c. Pada tanggal 5 Januari 2010, MSJ mengadakan kesepakatan jual beli batubara dengan PT Tanito 
Harum (TH) dan PT Tambang Damai (TD) untuk penyediaan batubara sampai sebanyak 1.000.000 
MT per tahun, dengan periode kontrak dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2014 dan dapat 
diperpanjang secara otomatis sampai dengan tahun 2018. 
 

d. Pada tanggal 23 Nopember 2009, MSJ mengadakan perjanjian penggunaan jalan angkut batubara 
dengan TD, berdasarkan perjanjian ini MSJ menyetujui TD untuk menggunakan jalan angkut milik 
MSJ. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu operasional pertambangan 
TD. 
 

e. Pada tanggal 16 September 2009, MSJ mengadakan perjanjian pemanfaatan infrastruktur dengan 
TD, berdasarkan perjanjian ini TD menggunakan fasilitas jalan angkut, fasilitas pemrosesan, 
fasilitas pemuatan dan fasilitas lainnya milik MSJ. Atas penggunaan fasilitas ini, TD memberikan 
penggantian biaya perawatan kepada MSJ. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat perjanjian ini 
ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahap operasi produksi MSJ dan dapat diperpanjang. 
 

f. Pada tanggal 12 September 2007, MSJ mengadakan perjanjian penjualan batubara dengan Korea 
Western Power Co., Ltd. dengan periode kontrak dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 
2010. 
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g. Pada tanggal 18 Mei 2007, MSJ mengadakan perjanjian penjualan batubara dengan Korea Midland 
Power Co., Ltd. dengan periode kontrak dari 1 Juli 2007 sampai dengan 30 Juni 2010. 

 
h. Pada tanggal 2 Mei 2008, MSJ mengadakan perjanjian antar pemegang saham dengan 

Perusahaan dan Perusahaan Daerah Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perusda) dimana 
disetujui antara lain: 

 
−− Perusahaan dan Perusda setuju bahwa Perusda berhak untuk mencalonkan 1 orang komisaris 

pada MSJ. 
 

− Saham seri B memiliki sifat dan ketentuan yang sama dengan saham seri A, kecuali antara lain 
dividen yang berhak diterima pemegang saham seri B untuk tahun yang bersangkutan akan 
dibayarkan dari laba ditahan MSJ, dan dihitung berdasarkan volume batubara yang dijual MSJ 
untuk periode yang bersangkutan, dimana untuk setiap 1 (satu) MT batubara yang dijual, 
pemegang saham seri B akan menerima dividen sebesar USD 0,80. Selain dari dividen di atas, 
tidak ada lagi dividen atau distribusi lain yang akan dibayarkan kepada pemegang saham seri 
B. Volume batubara yang dijual MSJ dihitung berdasarkan draft survey atas tongkang yang 
memuat batubara MSJ. Draft survey tersebut akan dilakukan oleh surveyor yang independen.  

− Apabila terdapat keuntungan dari penjualan byproduct (fine coal), maka MSJ akan 
mendistribusikan keuntungan tersebut kepada Perusda sebesar USD 0,40 atas setiap MT by 
product yang dijual oleh MSJ. 
 

− Apabila terdapat pendapatan yang diperoleh MSJ sehubungan dengan potensi Coal Bed 
Methane (CBM) yang berasal dari wilayah kerja MSJ tersebut, para pihak setuju akan membagi 
keuntungan bersih (yaitu pendapatan dikurangi semua biaya-biaya yang terkait, termasuk tapi 
tidak terbatas pada biaya pinjaman pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga, serta biaya-
biaya eksplorasi dan operasional) yang diterima Perusahaan kepada Perusda, dimana 
maksimal porsi perolehan Perusda adalah sebesar 20% atau setara dengan porsi kepemilikan 
saham Perusda dalam MSJ.  
 

− Para pihak setuju bahwa untuk menjaga persentase kepemilikan saham Perusda pada MSJ 
tetap 20%, maka apabila MSJ menerbitkan saham baru, Perusahaan setuju untuk membayar 
bagian saham milik Perusda selama Perusda menjadi pemegang saham MSJ. 
 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 16 September 2034. 
 
 

36. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 
 
Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan anak perusahaan bertujuan untuk memastikan 
bahwa terdapat sumber daya keuangan yang memadai untuk pengembangan usaha Perusahaan dan 
anak perusahaan serta dapat mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko 
likuiditas dan risiko kredit. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perusahaan 
dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: 
 
a. Risiko nilai tukar mata uang asing 
 

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan dan anak perusahaan timbul terutama dari 
volatilitas nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar transaksi Perusahaan dan anak perusahaan 
dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika serikat sedangkan pembukuan dilakukan dalam mata 
uang Rupiah. 

 
Kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan adalah melakukan penyeimbangan arus kas dari 
aktivitas operasi dan pendanaan dalam mata uang yang sama. 

 
b. Risiko tingkat bunga 
 

Eksposur risiko tingkat bunga  Perusahaan dan anak perusahaan  timbul terutama dari pinjaman 
yang diperoleh dari bank. 
 
Kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan adalah memperoleh pinjaman bank dengan kombinasi  
tingkat bunga tetap dan  mengambang (floating rate). Tujuan kombinasi tingkat bunga tetap dengan 
tingkat bunga mengambang dilakukan untuk mengurangi dampak atas perubahan suku bunga. 
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c. Risiko likuiditas  
 
Eksposur risiko likuiditas Perusahaan dan anak perusahaan  timbul terutama dari persyaratan 
pendanaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek  dan kegiatan usaha. 
 
Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati 
dengan mempertahankan saldo kas yang cukup dan melakukan kebijakan penagihan hasil 
penjualan. 
 

d. Risiko kredit 
 
Eksposur risiko kredit Perusahaan dan anak perusahaan terutama dalam mengelola penagihan 
piutang. 
 
Perusahaan dan anak perusahaan melakukan monitoring kolektibilitas piutang sehingga dapat 
diterima penagihannya tepat waktu. Selama ini seluruh piutang Perusahaan dan anak perusahaan 
dapat ditagih.  
 
 

37. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING 
 

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Perusahaan dan anak 
perusahaan kecuali HE Australia dan HE Capital mempunyai aset dan kewajiban moneter dalam mata 
uang asing sebagai berikut: 

31 Maret 2010
Mata uang Ekuivalen Mata uang Ekuivalen Mata uang Ekuivalen Mata uang Ekuivalen 

asing Rp Juta asing Rp Juta asing Rp Juta asing Rp Juta

Aset
Kas dan setara kas USD 34.958.016       318.642       44.930.437       422.346       8.416.590         92.162         6.600.760         62.172         

AUD 11.614              97                11.649              98                -                        -                   1.619                13                
SGD -                        -                   -                        -                   4.622.297         35.163         7.860                51                

Piutang usaha 
Pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa USD 7.355.761         67.048         13.307.161       125.087       1.843.140         20.182         8.507.281         80.131         
Pihak ketiga USD 11.138.976       101.531       17.287.768       162.505       8.139.086         89.123         4.961.261         46.730         

Piutang lain-lain kepada pihak 
ketiga USD -                        -                   43.802              412              -                        -                   -                        -                   

Piutang kepada pihak 
yang mempunyai hubungan 
istimewa USD 10.469.750       95.432         10.469.750       98.416         6.734.216         72.879         1.993.750         18.779         

Aset tidak lancar lainnya USD 42.900              391              118.603            1.115           54.833              600              -                        -                   

Jumlah aset 583.141 809.979 310.109 207.876

Kewajiban
Hutang bank USD 30.000.000       273.450       29.998.724       281.988       23.628.724       258.735       29.649.724       279.271       
Hutang usaha 

Pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa USD 16.523.746       150.614       13.241.808       124.473       1.867.716         20.452         8.999.414         84.765         

Pihak ketiga USD 27.684.514       252.345       38.798.884       364.710       24.657.455       269.999       17.317.069       163.109       
AUD -                        -                   -                        -                   8.112                61                -                        -                   
EUR -                        -                   12.127              164              4.014                618              -                        -                   

Hutang lain-lain USD -                        -                   -                        -                   20.936.042       229.250       -                        -                   
Hutang kepada pihak yang 

mempunyai hubungan 
istimewa USD -                        -                   -                        -                   7.285.896         79.780         1.153.238         10.862         

Biaya yang masih harus dibayar USD 2.863.521         26.101         4.421.877         41.566         3.735.685         40.906         3.768.128         35.492         
Hutang sewa pembiayaan USD 1.277.502         11.644         1.476.698         13.881         1.370.767         15.010         1.088.311         10.250         
Hutang bank jangka panjang USD 21.243.003       193.630       22.148.533       208.196       32.801.756       359.179       21.104.768       198.786       

Jumlah kewajiban 907.784 1.034.978 1.273.990 782.535

Kewajiban - bersih 324.643 224.999 963.881 574.659

(Disajikan kembali - Catatan 3)
31 Desember 

2009 2008 2007
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Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 kurs konversi yang digunakan 
Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

31 Maret
2010 2009 2008 2007
Rp Rp Rp Rp

Mata Uang Asing
1 USD 9.115 9.400 10.950 9.419
1 EUR 12.216 13.510 15.432 13.760
1 AUD 8.344 8.432 7.556 8.229
1 SGD 6.505 6.699            7.607            6.502            

31 Desember

 
  

38. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 
 
a. Pada bulan April 2010, LLJ telah melunasi hutang pajak penghasilan tidak final sebesar 

Rp 7,6 milyar. 
 

b. Pada bulan April dan Mei 2010, MSJ telah melunasi hutang pajak penghasilan badan (pasal 29) 
sebesar Rp 244,6 milyar. 
 

c. Pada bulan April dan Mei 2010, LLJ melunasi sebagian hutang bank Permata sebesar USD 0,7 juta. 
 

d. Pada tanggal 3 Juni 2010, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman sindikasi sebesar 
USD 80 juta dari fasilitas pinjaman sindikasi sebesar USD 200 juta yang ditandatangani pada 
30 Maret 2010 yang terdiri dari PT Bank DBS Indonesia sebesar USD 10 juta, DBS Bank Ltd 
sebesar USD 10 juta, PT ANZ Panin Bank sebesar USD 15 juta, Bank of Tokyo-Mitsubishi  UFJ Ltd 
sebesar USD 15 juta, BNP Paribas sebesar USD 15 juta dan Natixis sebesar USD 15 juta. Fasilitas 
tersebut digunakan antara lain untuk melunasi seluruh hutang bank milik Perusahaan dan LLJ 
kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Permata Tbk masing-masing sebesar USD 30 juta 
dan USD 20,6 juta. 
 

e. Pada bulan Juni 2010, Perusahaan membeli seluruh saham milik Kiki Barki dalam LLJ sebanyak 
2.100 lembar saham sehingga kepemilikan Perusahaan atas saham LLJ menjadi sebesar 99,105%. 
 

f. Pada tanggal 30 Juni 2010, berdasarkan keputusan sirkular para pemegang saham Perusahaan 
sebagai pengganti rapat umum pemegang saham tahunan, para pemegang saham menyetujui dan 
memutuskan antara lain untuk membagikan dividen final untuk tahun buku 2009 sebesar 
Rp 300.681 juta. Dividen ini akan diperhitungkan dengan dividen interim yang telah dibagikan 
Perusahaan di tahun 2009 (Catatan 25). Pada tanggal tersebut, hutang dividen yang akan 
dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 187.284 juta. 
 

g. Pada tanggal 31 Mei 2010, LLJ menandatangani surat kesepakatan sewa menyewa tug boat dan 
tongkang dengan PT Prima Armada Samudra, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, untuk 
jangka waktu 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2015. 
 

h. Pada bulan Juni 2010, LLJ telah melunasi hutang dividen sebesar Rp 121.761 juta. 
 

i. Berdasarkan Surat Perusahaan No. 036/HE/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Perusahaan mengajukan 
Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga 
Keuangan (LK) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 
800.000.000 saham biasa atas nama. 
 

j. Pada bulan Juli 2010 MSJ membagikan dividen interim periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 
2010 sebesar USD 17 juta dimana sebesar USD 15.133.582 kepada Perusahaan dan 
USD 1.866.418 kepada Perusahaan Daerah Bara Kaltim Sejahtera. 
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39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 

 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali 
laporan keuangan konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan tahun yang 
berakhir 31 Desember 2009 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. 
Perubahan tersebut adalah: 
− Reklasifikasi piutang pihak hubungan istimewa sebesar Rp 282 juta pada tanggal 31 Desember 

2009 dan sebesar Rp 12.201 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dari aset lancar ke aset tidak 
lancar. 

− Penambahan Catatan 38 Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca. 
− Penambahan pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada laporan arus kas.  
− Penambahan informasi pada Catatan 1a, 1e, 2a, 2s, 3, 9a, 10, 12, 32, 33, 35 dan 37. 
 
 

40. PENERAPAN PERNYATAAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN REVISI 
(PSAK DAN ISAK) 

 
a. Standar revisi yang berlaku efektif pada periode berjalan 

 
Mulai 1 Januari 2010, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan beberapa PSAK berikut: 
 
• PSAK 26 (Revisi 2008), Biaya Pinjaman 
• PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan  
• PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 
 
Pada awal penerapan PSAK ini, tidak mempunyai pengaruh signifikan pada laporan keuangan 
konsolidasi, kecuali untuk pengungkapan tambahan, terutama untuk instrumen keuangan.  
 

b. Standar revisi ini telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif  
 

Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011: 
 
• PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan 
• PSAK 2 (revisi 2009), Laporan Arus Kas 
• PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 
• PSAK 5 (revisi 2009), Segmen Operasi 
• PSAK 12 (revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama 
• PSAK 15 (revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi 
• PSAK 25 (revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 
• PSAK 48 (revisi  2009), Penurunan Nilai Aset 
• PSAK 57 (revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi 
• PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 

Dihentikan 
 

c. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut ini telah diterbitkan tetapi belum 
berlaku efektif  
 
ISAK berikut ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 
2011: 
 
• ISAK 7 (revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus 
• ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa 
• ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan 
• ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik 
• ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas 

 
Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan 
konsolidasi. 
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41. PERSETUJUAN UNTUK MENERBITKAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 

 
Laporan keuangan  konsolidasi dari halaman 3 sampai  dengan 62 telah disetujui oleh Direksi untuk 
diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2010. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, 
Direksi Perusahaan telah menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi 
Perusahaan dan anak perusahaan  untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan tahun 
yang berakhir 31 Desember 2009 pada tanggal 12 Agustus 2010. Tidak terdapat perbedaan material 
antara laporan keuangan konsolidasi terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan 
kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasi. 
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XX. LAPORAN PAKAR 

Berikut ini disajikan terjemahan ringkasan eksekutif dari Bahasa Inggris Laporan Pakar oleh Marston 
mengenai setiap kegiatan utama yang dilakukan Perseroan, sebagaimana disampaikan dalam Laporan 
Penilai Teknis tentang Mahakam Sumber Jaya, Santan Batubara dan Tambang Batubara Harum untuk 
Harum Energy.
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1.0 PENDAHULUAN 

 
PT Harum Energy (HE) meminta kepada Marston untuk menyiapkan Laporan Penilaian Teknis 
(TAR) untuk tambang batubara Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Santan Batubara (SB) dan 
Tambang Batubara Harum (TBH) dari HE yang berada di Kalimantan, Indonesia. Lokasi tambang 
tersebut ditunjukkan pada peta lokasi di bawah ini.    
 

Gambar 1.1  
Peta Lokasi Proyek 

 
 
MSJ adalah tambang batubara yang telah beroperasi sejak tahun 2004. MSJ mengembangkan 
produksinya secara bertahap setiap tahun dan pada tahun 2009 telah memproduksi 4,53 juta ton 
(Jt). Tambang batubara dan cadangan batubara MSJ terletak di sebelah Timur dan utara Separi di 
Sungai Mahakam dan membentang sepanjang 45 kilometer (km) Formasi pembawa batubara 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, Konsesi Batubara Mahakam Sumber Jaya dan 
Santan Batubara.  
 
Tambang MSJ ditambang dan diangkut menggunakan alat penggali kontraktor/ armada truk, 
diolah oleh MSJ di pelabuhan penanganan, pengolahan, dan pemuatan tongkang tambang yang 
berlokasi di Separi dan diangkut dengan tongkang yang memiliki kapasitas sekitar 8.000 ton di 
Sungai Mahakam menuju pelabuhan pemuatan kapal di Muara Berau atau Muara Jawa. Batu 
buangan ditambang dan dibuang oleh kontraktor dengan menggunakan alat penggali/ armada 
truk. 
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SB adalah tambang batubara produksi yang telah beroperasi pada bulan April 2009 dan telah 
memproduksi 1,25 Jt pada tahun 2009. Tambang SB terletak di barat laut dan utara MSJ dalam 
rentang sejajar formasi pembawa batubara sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. 
 
SB ditambang dan diangkut menggunakan alat penggali kontraktor/armada truk, diolah oleh MSJ 
di pelabuhan penanganan, pengolahan, dan pemuatan tongkang tambang yang berlokasi di 
Separi dan diangkut dengan tongkang yang memiliki kapasitas sekitar 8.000 ton di Sungai 
Mahakam menuju pelabuhan pemuatan kapal di Muara Berau atau Muara Jawa. Produksi dari 
MSJ dan SB diolah di pelabuhan Separi dengan jalur pengolahan batubara dan pemuatan 
tongkang yang dioperasikan sendiri-sendiri. Batu buangan di SB ditambang dan dibuang oleh 
kontraktor dengan menggunakan alat penggali/ armada truk. 
 
TBH adalah daerah konsesi yang belum diproduksi. Tambang ini berlokasi berdampingan dengan 
batas barat daya daerah konsesi PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan sekitar 60 km sebelah utara SB 
sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1. Gambar 1.3, Konsesi Batubara Tambang Batubara 
Harum, menggambarkan lokasi relatif Blok A dan B di TBH. Direncanakan untuk menambang 
batubara TBH dengan alat penggali kontraktor/ armada truk dan mengangkutnya di jalan logging, 
yang perlu dikembangkan, dan di jalan umum pada truk jalan raya berkapasitas 20-30 ton. Jarak 
pengangkutannya sekitar 45 km ke tempat penanganan batubara dan pemuatan tongkang di 
pantai, sekitar 6 km sebelah utara pelabuhan muatan batubara KPC. Fasilitas pemuatan batubara 
TBH belum dibangun.    
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2.0 RINGKASAN DAN KESIMPULAN 

 
2.1 Pernyataan, Ringkasan dan Kesimpulan 
 
Laporan ini disiapkan atas permintaan HE untuk disertakan dalam Offering Memorandum 
sehubungan dengan tawaran saham di HE. Laporan menjabarkan Laporan Penilaian Teknis (LPT) 
cadangan batubara MSJ, SB dan TBH, yang lokasinya ditunjukkan pada Gambar 1.1, 1.2 dan 1.3.  
 
Marston telah memeriksa perkiraan sumber daya dan cadangan batubara; produksi yang 
direncanakan; kebutuhan kapasitas tambang sekarang dan di masa mendatang; dan perkiraan 
struktur biaya Pokok dan operasional tambang yang ada dan tambang baru yang diajukan demi 
kelayakannya. Marston mengacu pada laporan sumber daya dan cadangan batubara sebelumnya 
yang dibuat oleh konsultan-konsultan tambang lainnya, yang diperiksa Marston demi 
kelayakannya. Marston secara independen memperkirakan Pokok tambang dan biaya operasi 
untuk membangun kelayakan ekonomi dari perkiraan cadangan batubara pada kisaran harga 
batubara.  
 
Ini adalah LPT seperti yang ditentukan dalam Kode VALMIN: D34 Penilaian Teknis adalah 
penilaian yang dipersiapkan oleh seorang Ahli atau Spesialis aspek mekanis aset barang 
tambang dan minyak. Penilaian ini dapat berisi tinjauan masalah-masalah tersebut dalam hal 
goeologi, sumber daya, cadangan, metode pertambangan, proses dan pemulihan metalurgi, 
teknik perminyakan, ketentuan aspek infrastruktur dan lingkungan.” Laporan ini terutama 
berkaitan dengan aspek-aspek yang ditulis dengan huruf tebal di atas dari ketentuan aset 
batubara HE yaitu MSJ, SB dan TBH.   
 
LPT ini diselesaikan oleh Marston sesuai dengan “Kode Australasia untuk Pelaporan Hasil 
Eksplorasi, Sumber Daya Tambang dan Cadangan Bijih” yang berlaku sejak bulan Desember 
2004 (Kode JORC) oleh Komite Cadangan Bijih Bersama – Joint Ore Reserves Committee 
(JORC) Institut Australasia Pertambangan dan Metalurgi, Institut Australia Dewan Ilmuwan 
Geosains dan Barang Tambang Australia. LPT ini mematuhi Kode JORC kecuali jika dinyatakan 
lain secara jelas.  
 
Marston, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mengenai biaya tambang dan perkiraan 
harga pasar yang wajar, melakukan analisa yang proporsional untuk menentukan bahwa 
perkiraan Cadangan Batubara yang digunakan dalam laporan ini memenuhi persyaratan Panduan 
JORC untuk dapat digali secara ekonomis.    
 
Marston berpendapat bahwa informasi yang diandalkannya masuk akal, dan Marston tidak punya 
alasan untuk meragukan kebenaran datanya. Marston tidak menemukan kesalahan atau salah 
tafsir yang besar selama peninjauan data. Informasi yang berasal dari pihak ketiga, konsultan 
atau kontraktor untuk HE belum divalidasi oleh Marston, dan Marston bersandar pada informasi 
ini dalam penyiapan laporan. 
Marston secara independen telah menilai kelangsungan teknis aset dengan meninjau data yang 
relevan, termasuk Sumber Daya Batubara dan Cadangan Batubara, mengembangkan rancangan 
produksi batubara sementara berdasarkan Cadangan Batubara dan menggunakan pengalaman 
Marston dan data yang diberikan oleh HE, perkiraan produksi, biaya operasi dan biaya Pokok. 
Semua pendapat, temuan dan kesimpulan yang dilaporkan berasal dan dibuat oleh Marston.  
 
Marston adalah perusahaan konsultan internasional independen yang memberikan layanan 
penilaian sumber daya, geologi, teknik pertambangan dan perencanaan tambang untuk industri 
sumber daya. Marston telah mengadakan penilaian geologi dan teknis pertambangan untuk HE 
(Tanito Coal) secara terputus sejak tahun 2004 termasuk MSJ, SB dan TBH. Kebebasan Marston 
tidak dan belum dinodai dengan adanya hubungan dengan HE.   
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Marston telah dan dibayar dengan bayaran profesional untuk sebelum pekerjaan sebelumnya dan 
untuk penyiapan laporan ini. Baik Marston maupun staf Marston yang memberikan kontribusi 
dalam laporan ini memiliki kepentingan di HE atau pihak terkait, atau aset yang relevan atau hasil 
Penawaran Umum Saham Perdana. 
 
Konsep laporan ini diberikan kepada HE untuk memeriksa kebenaran bahan faktual dan 
kelayakan asumsi yang dibuat dalam laporan. 
 
Batasan dan Pengecualian 
 
LPT terutama berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh HE selama kunjungan lokasi atau 
dari tanggapan atas pertanyaan lebih lanjut, termasuk data yang diberikan kepada Marston dalam 
penyiapan laporan sebelumnya dan laporan teknis oleh konsultan pertambangan. Marston telah 
memberikan usaha yang proporsional untuk memeriksa data geologi dasar yang digunakan pada 
perkiraan sumber daya dan cadangan batubara yang diberikan oleh HE, dan secara independen 
telah memperkirakan biaya tambang dan biaya Pokok unit sebagai bagian verifikasi perkiraan 
cadangan batubara. 
 
Laporan ini secara khusus mengecualikan pendapat tentang masalah hukum, masalah keuangan 
dan perdagangan, hak milik tanah dan perjanjian, mengecualikan aspek-aspek yang dapat 
mempengaruhi secara langsung masalah teknis, operasional atau biaya. Marston belum 
melakukan evaluasi pemasaran, perkiraan harga batubara dan perkiraan pendapatan, juga belum 
melaksanakan analisa penilaian. 
 
Risiko materialitas dan Pertambangan 
 
Operasi tambang batubara berhubungan dengan bahan alam, tindak tanduknya yang selalu tidak 
dapat diprediksi, dan kemungkinan adanya kejadian tak terduga. Mustahil untuk menghindari 
semua risiko yang mungkin memiliki dampak materiil pada biaya atau operasional tambang 
batubara. Marston tidak menemukan risiko teknis yang luar biasa di pertambangan milik HE, yang 
tidak biasanya dialami oleh pertambangan batubara Indonesia. Risiko pertambangan yang 
melekat pada lahan milik HE diminimalkan dengan adanya fakta bahwa tanah ini merupakan 
tambang permukaan dengan kedalaman yang relatif dangkal, yang mengurangi risiko bahaya 
geoteknis. Menurut observasi yang dilakukan Marston, diketahui bahwa HE memperkerjakan staf 
berpengalaman yang kompeten dan kontraktor yang berpengalaman yang mengetahui risiko 
tambang batubara permukaan.     
   
Personil Ahli Marston 
Dalam penyiapan LPT ini, personil penting yang terlibat dalam penyiapan laporan dan tinjauan 
dan analisa pendukung adalah: 

• John Devon, B.Sc., M.A., SME, AIPG (ROPO JORC) Terdaftar 
• Robert Yarkosky, P.E., SME (ROPO JORC) Terdaftar 
• Neil Fraser, B.SC., (Hons), AUSIMM (JORC) 
• Peter Mucalo, B.SC., AUSIMM (JORC) 
• David Marston, B.Sc. (Hons), P.E. 
 

Persyaratan 
Semua tahun yang dimaksud pada laporan ini adalah tahun kalender. Semua mata uang yang 
disebutkan pada laporan ini ada pada Kuartal Keempat tahun 2009 Dolar Amerika Serikat (US$). 
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Dari tinjauan ini, Marston menyimpulkan bahwa: 
 

1) HE adalah perusahaan pertambangan Indonesia mapan yang berhasil mencatat produksi 
batubara berperingkat bitumen dari Tambang MSJ sejak tahun 2004, dan Tambang SB 
pada tahun 2009. Tambang ketiga bernama TBH diajukan pengembangannya. 
Berdasarkan catatan perjalanan HE dan analisa Marston untuk cadangan batubara di 
masa mendatang pada ketiga lokasi tersebut, Marston tidak punya alasan untuk 
meragukan keinginan HE untuk melanjutkan produksi dan pemasaran batubara sesuai 
dengan rencana produksi yang dijelaskan pada laporan ini sepanjang ada ijin dan akses 
yang diwajibkan dengan tepat waktu. Operasi HE dikelola dengan baik oleh orang-orang 
yang kompeten yang memahami operasi pertambangan batubara dan risiko produksi.  

 
2) Cadangan batubara yang digunakan sebagai dasar rancangan pasar batubara telah 

diperkirakan oleh Marston, Minarco MineConsult (MMC) dan Runge Ltd. (Runge), sesuai 
dengan metodologi Kode JORC. Marston bersandar pada laporan JORC oleh MMC dan 
RUnge, dan setelah meninjau laporan tersebut, yakin bahwa perkiraan itu masuk akal. 

 
3) Terdapat total 122,8 Jt cadangan batubara yang dapat ditambang di ketiga lokasi tersebut, 

yang telah diperkirakan oleh Marston dan konsultan pertambangan independen yang 
menggunakan metodologi standar JORC. 

 
4) Berdasarkan perkiraan sekarang, terdapat sumber daya batubara sebesar 326,2 Jt pada 

kondisi yang Diukur di MSJ Blok D dan E, SB Blok Separi dan TBH. Selain itu, HE 
memiliki 161,0 Jt di lokasi MSJ, SB dan TBH lainnya berdasarkan total sumber daya yang 
berlaku mulai tanggal 31 Desember 2009 sebesar 487,2 Jt. Potensi tonase non-JORC di 
SB yang tidak termasuk dalam sumber di atas diperkirakan sebesar 578,8 Jt.   

 
5) jadwal Rancangan Pasar Dasar produksi batubara dari Cadangan Batubara yang Terbukti 

dan Diperkirakan, berdasarkan informasi geologis yang memenuhi syarat. 
 

6) Asumsi yang digunakan dalam memperkirakan produksi, biaya operasional dan biaya 
Pokok telah sesuai untuk memverifikasi perkiraan cadangan. Perkiraan biaya Marston 
berbasis biaya satuan, yang menggunakan statistik perkiraan pemindahan tanah buangan 
dan pertambangan batubara, pengolahan batubara dan produksi pemuatan batubara di 
lubang galian yang ditentukan.  

 
7) Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, infrastruktur, kontraktor tambang, dan kapasitas 

pengolahan, pemuatan tongkang dan pemuatan kapal batubara saat ini beroperasi untuk 
produksi jangka pendek, dan HE telah menunjukkan kemampuan daya tangkap kontraktor 
pertambangan dan kapasitas produksi batubara untuk mencapai rencana perluasan. 
Analisa Marston atas biaya pokok dan operasional termasuk perkiraan syarat-syarat 
perluasan. Diasumsikan bahwa sebagaimana praktek saat ini, kontraktor tambang akan 
menyediakan peralatan pemindahan tanah buangan dan pertambangan batubara, 
biayanya tercantum pada tarif satuan kontrak. 

 
8) DI tambang yang telah ada, masalah lingkungan dikelola dengan baik, dan peraturan-

peraturan mengenai hal itu terpenuhi. Marston berpendapat bahwa HE menunjukkan 
komitmen untuk memenuhi syarat-syarat lingkungan dan akan terus melakukannya. 

 
9) Marston berpendapat bahwa risiko operasional di MSJ dan SB terkendali dengan baik. 
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10) Marston berpendapat bahwa MSJ dan SB telah melaksanakan sistem pengelolaan 

kesehatan dan keamanan kerja secara menyeluruh yang diselenggarakan oleh sistem 
pengelolaan modern. Sistem tersebut efektif dalam menghasilkan lingkungan kerja yang 
aman dan sehat dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Marston berpendapat bahwa 
TBH dapat melaksanakan sistem pengelolaan kesehatan dan keamanan kerja 
menyeluruh. 

 
11) HE memiliki Program Pengembangan Komunitas formal yang memberikan dukungan 

keuangan dan teknis untuk komunitas di sekitar operasional pertambangan. Dukungan ini 
termasuk hubungan komunitas dalam kegiatan donasi; keagamaan; sosial; kebudayaan; 
olah raga dan pemuda; Memberdayakan komunitas dalam kegiatan dukungan; 
pendidikan; kesehatan; agrikultur, pertanian dan penangkapan ikan; pengembangan 
infrastruktur lokal; bencana lingkungan dan alam; dan persediaan air bersih dan dana 
untuk bencana alam. 

 
12) Kapasitas pengolahan batubara yang memadai saat ini tersedia untuk melaksanakan 

langkah tahun pertama dari rencana empat tahun di MSJ. Kapasitas saat ini di MSJ 
adalah 5 juta ton per tahun (Jtpt). Menjelang awal tahun 2010, kapasitas yang memadai 
akan ada untuk mengolah produksi maksimum terencana dari 10 Jt pada tahun 2014 di 
MSJ. Saat ini SB memiliki kapasitas yang memadai sebesar 5 Jtpt untuk rencana masing-
masing tahun. Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di TBH, tapi rencananya adalah 
untuk memiliki kapasitas memadai yang diinstal demi memenuhi kapasitas pasar 
maksimum sebesar 1,5 Jt menjelang 2012. 

 
13) HE telah mengidentifikasi cadangan batubara sebesar 100,9 Jt dengan kadar belerang 

kurang dari 1% sesuai dengan keadaan pada waktu diterima di laboratorium. Kualitas 
rata-rata periode pertambangan yang direncanakan untuk batubara ini adalah kadar abu 
9,93%, kadar belerang 1,00% dan kadar panas 5.645 kcal/kg, semuanya berdasarkan 
kadar kelembaban yang hampir sama dengan kelembaban udara sekitarnya. Cadangan 
batubara yang lebih tinggi dari 1% belerang telah diperkirakan sebesar 21,8 Jt dengan 
kualitas rata-rata yang terdiri dari 5.541 kcal/kg semuanya berdasarkan kadar 
kelembaban yang hampir sama dengan kelembaban udara sekitarnya. Analisa terbatas 
dari kimia abu untuk MSJ Blok D dan E dan SB menunjukan adanya batubara dengan 
sodium yang relatif tinggi pada kadar abu. Batubara dengan sodium dalam abu yang lebih 
tinggi dapat dikurangi dengan pencampuran. Marston menyarankan agar usaha eksplorasi 
di masa mendatang menargetkan adanya analisa abu tambahan untuk perkiraan yang 
lebih baik di masa yang akan datang mengenai sodium dalam kadar abu.   

 
14) Marston berpendapat bahwa profil tonase rancangan pasar dasar adalah rancangan yang 

proporsional untuk periode tahun 2010 hingga 2022. Meskipun masa hidup pertambangan 
yang direncanakan untuk MSJ diperpanjang hingga 2022, SB berakhir di tahun 2014 dan 
TBH di tahun 2021. Diketahui bahwa perkiraan nisabah kupasan, perkiraan biaya pokok 
dan operasional dan biaya kas yang muncul, Marston berpendapat bahwa data dan hasil 
menunjukkan bahwa cadangan tersebut dapat digali secara ekonomis dengan harga 
pasar yang direncanakan.  

  
15) Marston yakin bahwa HE telah melakukan kontrak atau akan melakukan kontrak dengan 

kontraktor pertambangan terkemuka yang telah menunjukkan teknik pertambangan yang 
sukses dengan ukuran peralatan yang sesuai untuk melaksanakan rancangan tambang 
tahunan demi meraih keseimbangan rencana. Kontraktor saat ini digunakan di MSJ dan 
SB dan diajukan untuk adanya kontrak serupa di TBH.  
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Temuan Utama: PT Mahakam Sumber Jaya  
 
Cadangan batubara 
 
Marston menyatakan terdapat cadangan yang diperkirakan dapat ditambang sebesar 95,3 Jt di 
MSJ Blok D dan E mulai tanggal 31 Desember 2009. Perkiraan tersebut sesuai dengan 
“Australian Guidelines for Estimating and Reporting of Inventory Coal, Coal Resources and Coal 
Reserves, Edisi 2003” dan sesuai dengan “Australian Code for the Reporting of Exploration 
Results, Mineral Resources and Ore Reserves, The JORC Code,” Edisi 2004. 
 
Produksi yang dijadwalkan sebesar 95,2 Jt pada periode pertambangan yang direncanakan 
hingga tahun 2022 menghabiskan perkiraan cadangan. Selisih 0,1 Jt antara produksi yang 
dijadwalkan dan perkiraan cadangan karena pembulatan tonase pada masing-masing blok 
pertambangan.  
Pada MSJ Blok D dan E, terdapat cadangan sumber daya sekitar 339,4 Jt (271,2 Jt terukur, 61,2 
terindikasi, 7,0 Jt terkira) yang diidentifikasi mulai tanggal 31 Desember 2009. Dengan 
pengeboran eksplorasi tambahan, potensi yang ada menambah dasar cadangan saat ini di MSJ.   
 
 
Pertambangan 
 
Kegiatan pertambangan di MSJ dilakukan oleh kontraktor tambang yang merupakan perusahaan 
terkemuka yang besar dengan pengalaman banyak dalam industri pertambangan batubara di 
Indonesia. Tampak bahwa operasi terkelola dengan baik dengan pembuangan permukaan tanah 
yang cukup sebelum operasional dan cukupnya persediaan batubara dalam lubang galian untuk 
memastikan agar operasi tidak terganggu. MSJ telah melaksanakan rencana, adanya peralatan 
dan dibangunnya infrastruktur demi memastikan agar penundaan produksi karena udara basah 
dapat diminimalisir. 
 
Marston tidak menemukan masalah geologis atau hidrologis yang dalam mempengaruhi 
operasional tambang secara negatif. 
 
Kapasitas pengolahan batubara MSJ saat ini adalah 5,0 Jtpt. Perusahaan ini merencanakan untuk 
melipatgandakan kapasitas pengolahan menjadi 10,0 Jtpt pada tahun 2010. Selanjutnya 
kapasitas pemuatan batubara dapat ditingkatkan menjadi 10,0 Jtpt dengan meningkatkan 
keseluruhan tingkat penghancur. Kapasitas tambahan ini memadai untuk memproduksi maksimal 
10,0 Jtpt yang dijadwalkan pada tahun 2014.  
 
MSJ telah melaksanakan sistem pengelolaan kualitas batubara “Terbaik”. Sistem ini 
didokumentasikan secara penuh dan mengendalikan semua kegiatan mulai dari eksplorasi hingga 
pengiriman dengan prosedur dan standar yang didesain demi memastikan bertahannya 
spesifikasi produk. Tinjauan Marston pada data kualitas batubara produk yang sebenarnya dan 
yang diperkirakan menunjukkan bahwa terdapat persesuaian yang baik antara keduanya. Menurut 
pendapat Marston, kendali kualitas batubara dikelola dengan baik di MSJ, dan Sistem 
Pengelolaan Kualitas Batubara dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang menjamin 
tercapainya spesifikasi produk kualitas batubara secara konsisten.   
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Lingkungan 
 
MSJ telah melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan “Terbaik”. Sistem ini didokumentasikan 
secara penuh dan mengendalikan semua prosedur dan standar yang dibutuhkan demi menjamin 
terkelolanya lingkungan secara efektif, dan dipertahankannya kepatuhan terhadap peraturan. 
Marston berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan di MSJ dilakukan dengan cara efektif dan 
bertanggung jawab dan operasionalnya sesuai dengan persyaratan peraturan lingkungan yang 
relevan.  
 
 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
 
MSJ telah melaksanakan sistem pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja “Terbaik”. 
Sistem ini didokumentasikan secara penuh dan mengendalikan semua prosedur dan standar yang 
dibutuhkan demi menjamin tempat kerja yang sehat dan aman untuk pekerja dan kontraktor, dan 
dipertahankannya kepatuhan terhadap peraturan. Catatan keselamatan saat ini baik dan 
meningkat. Marston berpendapat bahwa MSJ telah melaksanakan sistem pengelolaan K3 secara 
menyeluruh yang diselenggarakan dengan menggunakan struktur pengelolaan modern. Sistem ini 
efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dan sesuai dengan peraturan 
pemerintah.   
 
 
Biaya 
 
Marston berpendapat bahwa biaya operasional satuan sama dengan operasional tambang 
batubara skala besar lainnya di Kalimantan. Perkiraan Marston atas biaya pokok dan biaya 
operasional menunjukkan arus kas yang positif untuk operasional tambang pada rentang biaya 
batubara perkiraan yang wajar.    
 
Perkiraan pengeluaran pokok termasuk belanja pokok yang direncanakan oleh MSJ serta belanja 
tak terduga yang dimasukkan oleh Marston untuk menghitung kebutuhan tak terduga potensial 
saat perluasan operasi. Hal ini termasuk kebutuhan tak terduga untuk perawatan fasilitas, 
konstruksi jalan pengangkutan sementara, eksplorasi dan pengembangan pengeboran, dan modal 
penyokong umum. Kebutuhan modal yang diperkirakan juga termasuk alokasi untuk modal kerja, 
yang dihitung saat tiga bulan pengeluaran kas. Hasilnya adalah kebutuhan saldo modal kerja 
tahunan, dengan perubahan tahunan pada yang direfleksikan sebagai pemasukan modal, atau 
dalam beberapa kasus, pengeluaran modal kerja.      
      
 
Penilaian Risiko 
 
Marston berpendapat bahwa risiko di MSJ terkelola dengan efektif. MSJ mengembangkan Sistem 
Pengelolaan Terintegrasi Mahakam (SPTM) untuk mengelola semua aspek operasional dengan 
cara terkendali dan sistematik. Teknik penilaian risiko yang diakui secara internasional telah 
diterapkan pada semua aspek operasional, dan serangkaian standar terkendali, prosedur 
operasional yang aman, sistem pelaporan dan pengukuran, dan proses peningkatan berkelanjutan 
telah dikembangkan. Sistem tersebut mencakup pengelolaan, operasional dan dukungan. 
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Temuan Utama: PT Santan Batubara  
 
Cadangan batubara 
 
Diperkirakan terdapat cadangan yang dapat ditambang sebesar 16,0 Jt di SB mulai tanggal 31 
Desember 2009. Cadangan batubara diestimasi oleh MMC pada bulan Oktober 2008 sesuai 
dengan “Australian Guidelines for Estimating and Reporting of Inventory Coal, Coal Resources 
and Coal Reserves, Edisi 2003”. Dilaporkan sesuai dengan “Australian Code for the Reporting of 
Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, The JORC Code,” Edisi 2004. 
Batubara, yang telah ditambang pada 2009 telah diambil dari estimasi Oktober 2008. 
 
Cadangan cukup untuk memenuhi rencana produksi yang dijadwalkan sebesar 16,0 Jt pada 
periode pertambangan yang direncanakan hingga tahun 2014. 
 
SB memiliki cadangan sumber daya sekitar 108,6 Jt (44,3 Jt terukur, 34,5 terindikasi, 29,8 Jt 
terkira) yang diidentifikasi mulai tanggal 31 Desember 2009. Dengan pengeboran eksplorasi 
tambahan, potensi yang ada menambah dasar cadangan saat ini di SB.   
 
 
Pertambangan 
 
Menurut Marston proses yang digunakan untuk mengembangkan jadwal produksi pada SB 
menggambarkan praktek perencanaan yang baik dan proyeksi rata-rata produksi untuk empat 
tahun ke depan masuk akal dan dapat dicapai. 
 
Kegiatan pertambangan dilakukan oleh kontraktor yang berskala besar, merupakan perusahaan terkemuka 
yang besar dengan pengalaman banyak dalam industri pertambangan batubara di Indonesia. Menggunakan 
peralatan baru yang efisien dan fasilitas pendukung yang terawat dengan baik. Tampak bahwa operasi 
terkelola dengan baik dengan pembuangan permukaan tanah yang cukup sebelum operasional dan cukupnya 
persediaan batubara dalam lubang galian untuk memastikan agar operasi tidak terganggu. SB telah 
melaksanakan rencana, adanya peralatan dan dibangunnya infrastruktur demi memastikan agar 
penundaan produksi karena udara basah dapat diminimalisir. 
 
Marston tidak menemukan masalah geologis atau hidrologis yang dapat mempengaruhi 
operasional tambang secara negatif. 
 
Kapasitas pengolahan batubara SB saat ini adalah 5,0 Jtpt yang cukup untuk 4,0 Jtpt rata-rata 
produksi maksimum yang direncanakan untuk tahun 2012 dan 2013. 
 
SB telah melaksanakan sistem pengelolaan kualitas batubara “Terbaik”. Sistem ini 
didokumentasikan secara penuh dan mengendalikan semua kegiatan mulai dari eksplorasi hingga 
pengiriman dengan prosedur dan standar yang didesain demi memastikan bertahannya 
spesifikasi produk. Hingga kini mutu batubara SB telah memenuhi nilai kalori dan kandungan 
sulfur lebih rendah dari yang diperkirakan. Marston tidak punya alasan untuk meragukan bahwa 
mutu batubara yang akan dihasilkan tidak akan mampu memenuhi standar. 
 
Lingkungan 
 
SB telah melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan “Terbaik”. Sistem ini didokumentasikan 
secara penuh dan mengendalikan semua prosedur dan standar yang dibutuhkan demi menjamin 
terkelolanya lingkungan secara efektif, dan dipertahankannya kepatuhan terhadap peraturan. 
Marston berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan di SB dilakukan dengan cara efektif dan 
bertanggung jawab dan operasionalnya sesuai dengan persyaratan peraturan lingkungan yang 
relevan.  
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
 
SB telah melaksanakan sistem pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja “Terbaik”. Sistem 
ini didokumentasikan secara penuh dan mengendalikan semua prosedur dan standar yang 
dibutuhkan demi menjamin tempat kerja yang sehat dan aman untuk pekerja dan kontraktor, dan 
dipertahankannya kepatuhan terhadap peraturan. Catatan keselamatan saat ini baik dan terus 
membaik. Marston berpendapat bahwa MSJ telah melaksanakan sistem pengelolaan K3 secara 
menyeluruh yang diselenggarakan dengan menggunakan struktur pengelolaan modern. Sistem ini 
efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dan sesuai dengan peraturan 
pemerintah.   
 
 
Biaya 
Marston berpendapat bahwa biaya operasional pada SB sama dengan operasional tambang 
batubara skala besar lainnya di Kalimantan. Perkiraan Marston atas biaya pokok dan biaya 
operasional menunjukkan arus kas yang positif untuk operasional tambang pada rentang biaya 
batubara perkiraan yang wajar.    
 
Perkiraan pengeluaran pokok termasuk belanja pokok yang direncanakan oleh SB serta belanja 
tak terduga yang dimasukkan oleh Marston untuk menghitung kebutuhan tak terduga potensial 
saat perluasan operasi. Hal ini termasuk kebutuhan tak terduga untuk perawatan fasilitas, 
konstruksi jalan pengangkutan sementara, eksplorasi dan pengembangan pengeboran, dan modal 
penyokong umum. Kebutuhan modal yang diperkirakan juga termasuk alokasi untuk modal kerja, 
yang dihitung saat tiga bulan pengeluaran kas. Hasilnya adalah kebutuhan saldo modal kerja 
tahunan, dengan perubahan tahunan pada yang direfleksikan sebagai pemasukan modal, atau 
dalam beberapa kasus, pengeluaran modal kerja.      
      
 
Penilaian Risiko 
 
Marston berpendapat bahwa risiko di SB terkelola dengan efektif. MSJ mengembangkan Sistem 
Pengelolaan Terintegrasi Mahakam (SPTM) untuk mengelola semua aspek operasional dengan 
cara terkendali dan sistematik. Teknik penilaian risiko yang diakui secara internasional telah 
diterapkan pada semua aspek operasional, dan serangkaian standar terkendali, prosedur 
operasional yang aman, sistem pelaporan dan pengukuran, dan proses peningkatan berkelanjutan 
telah dikembangkan. Sistem tersebut mencakup pengelolaan, operasional dan dukungan. 
 
 
Temuan Utama: PT Tambang Batubara Harum 
 
Ringkasan ini tentang Konsesi TBH berdasarkan pada laporan sebelumnya yang berjudul “Coal 
Resources and Reserves Study for PT Tambang Batubara Harum” (Marston, Februari 2008). 
Laporan ini dikumpulkan berdasarkan kunjungan lokasi dan kerja yang dimulai sejak tahun 2007. 
Sumber daya dan Cadangan telah diukur sesuai dengan “Australian Guidelines for Estimating and 
Reporting of Inventory Coal, Coal Resources and Coal Reserves,” Edisi 2003.  
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Cadangan Batubara 
 
Marston telah menentukan bahwa ada cadangan sumber daya perkiraan sebesar 11,5 Jt di TBH 
Blok A yang mencukupi untuk menyokong produksi yang direncanakan hingga tahun 2021. 
 
TBH memiliki cadangan sumber daya perkiraan sebesar 32,2 Jt (33,0 Jt terukur, 3,0 terindikasi, 
3,2 Jt terkira) yang diidentifikasi mulai tanggal 31 Desember 2009. Dengan pengeboran 
eksplorasi tambahan, potensi yang ada menambah dasar cadangan saat ini di TBH.  
 
 
Pertambangan   
 
Belum ada operasi pertambangan yang berlangsung di TBH saat ini. Saat dimulai, kegiatan 
pertambangan akan dilaksanakan oleh kontraktor pertambangan yang sama dengan yang 
dipekerjakan di MSJ dan SB. Kontraktor tersebut umumnya mengoperasikan peralatan yang 
relatif baru dan efisien dan fasilitas pendukung yang terawat. Operasional kontraktor di MSJ dan 
SB tampak terkelola dengan baik dengan pembuangan permukaan tanah yang cukup sebelum 
operasional dan cukupnya persediaan batubara dalam lubang galian untuk memastikan agar 
operasi tidak terganggu. Dengan pengalaman yang dikembangkan pada operasi saat ini, 
pertambangan pada TBH diharapkan dapat mengikuti rencana yang dibuat, mendapatkan 
peralatan dibutuhkan dan mempersiapkan (dan menjaga) infrastruktur yang dibutuhkan guna 
mendukung operasional.   
 
Operasional TBH akan memerlukan pengalihan aliran Sungai Benumuda untuk membuka 
cadangan yang terindentifikasi di sepanjang arah utara lubang galian. Marston telah memasukkan 
perkiraan biaya untuk usaha kerja seperti itu untuk mempersiapkan pengalihan ini guna verifikasi 
cadangan batubara, namun perlu diadakan penelitian geoteknis dan hidrologis tambahan untuk 
menguatkan rencana yang diajukan. 
 
Peningkatan dan pembangunan jalan angkutan dan fasilitas pelabuhan akan dibutuhkan untuk 
transportasi batubara, menghancurkan dan memuatnya ke tongkang. HE telah menunjukkan 
pengalaman dengan pembangunan fasilitas tersebut di MSJ, dan pelabuhan Separi. Marston 
memasukkan perkiraan biaya untuk pembangunan pelabuhan dan jalan guna verifikasi cadangan 
batubara, tapi harus dikembangkan rancangan dan perkiraan rinci untuk menguatkan rencana 
fasilitas tersebut. 
 
TBH diharapkan dapat mengikuti sistem pengelolaan kualitas batubara “Terbaik” yang telah 
diimplementasikan di MSJ dan SB. Sistem tersebut didokumentasikan secara penuh dan 
mengendalikan semua kegiatan mulai dari eksplorasi hingga pengiriman dengan prosedur dan 
standar yang didesain demi memastikan bertahannya spesifikasi produk. Tinjauan Marston pada 
data kualitas batubara produk yang sebenarnya dan yang diperkirakan menunjukkan bahwa 
terdapat persesuaian yang baik antara keduanya. Menurut pendapat Marston, kendali kualitas 
batubara saat ini dikelola dengan baik pada operasional yang ada dan sistem pengelolaan 
kualitas batubara dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang menjamin tercapainya 
spesifikasi produk kualitas batubara secara konsisten.   
 
 
Lingkungan 
 
TBH diharapkan dapat mengikuti panduan Sistem Pengelolaan Lingkungan “Terbaik” 
sebagaimana yang telah dilaksanakan di MSJ dan SB. Sistem ini didokumentasikan secara penuh 
dan mengendalikan semua prosedur dan standar yang dibutuhkan demi menjamin tempat kerja 
yang sehat dan aman untuk pekerja dan kontraktor, dan dipertahankannya kepatuhan terhadap 
peraturan. Marston berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan akan dilakukan dengan cara yang 
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efektif dan bertanggung jawab, dan operasionalnya sesuai dengan persyaratan peraturan 
lingkungan terkait. 
 
 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
 
Sistem pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja “Terbaik” telah dilaksanakan di MSJ dan 
SB. Sistem tersebut didokumentasikan secara penuh dan mengendalikan semua prosedur dan 
standar yang dibutuhkan demi menjamin tempat kerja yang sehat dan aman untuk pekerja dan 
kontraktor, dan dipertahankannya kepatuhan terhadap peraturan. Catatan keselamatan saat ini 
baik dan meningkat. Marston berpendapat bahwa TBH dapat melaksanakan sistem pengelolaan 
K3 secara menyeluruh yang diselenggarakan dengan menggunakan struktur pengelolaan modern 
seperti yang dapat dilihat pada operasional saat ini. Sistem ini efektif dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang sehat dan aman dan sesuai dengan peraturan pemerintah.   
 
 
Biaya 
 
Untuk verifikasi cadangan batubara, Marston menggunakan biaya satuan yang sama seperti yang 
dilaporkan pada MSJ untuk memperkirakan biaya operasional tahunan  TBH. Perkiraan Marston 
atas biaya pokok dan biaya operasional menunjukkan arus kas yang positif untuk operasional 
tambang pada rentang biaya batubara perkiraan yang wajar. 
 
Perkiraan pengeluaran pokok termasuk belanja pokok yang direncanakan oleh TBH serta belanja 
tak terduga yang dimasukkan oleh Marston untuk menghitung kebutuhan tak terduga potensial 
saat perluasan operasi. Hal ini termasuk kebutuhan tak terduga untuk perawatan fasilitas, 
konstruksi jalan pengangkutan sementara, eksplorasi dan pengembangan pengeboran, dan modal 
penyokong umum. Kebutuhan modal yang diperkirakan juga termasuk alokasi untuk modal kerja, 
yang dihitung saat tiga bulan pengeluaran kas. Hasilnya adalah kebutuhan saldo modal kerja 
tahunan, dengan perubahan tahunan pada yang direfleksikan sebagai pemasukan modal, atau 
dalam beberapa kasus, pengeluaran modal kerja.     
 
 
Penilaian Risiko 
 
Marston berpendapat bahwa risiko di TBH akan dikelola dengan cara yang sama seperti yang 
telah dilaksanakan di MSJ dan SB, mengikuti aturan yang dikembangkan dari pengalaman pada 
operasional-operasional tersebut. Aturan ini telah dirinci pada MIMS untuk mengelola semua 
aspek operasional dengan cara terkendali dan sistematik. Teknik penilaian risiko yang diakui 
secara internasional telah diterapkan pada semua aspek operasional, dan serangkaian standar 
terkendali, prosedur operasional yang aman, sistem pelaporan dan pengukuran, dan proses 
peningkatan berkelanjutan telah dikembangkan. Sistem tersebut mencakup pengelolaan, 
operasional dan dukungan. 
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2.2. Laporan yang Dikaji 
 

Marston telah menganalisis perkiraan cadangan batubara dan mengembangkan jadwal produksi 
batubara rencana pasar berdasarkan perkiraan tonase dan kualitas yang terkandung dalam 
sumber daya batubara dan laporan cadangan yang dilakukan oleh Marston, MMC dan Runge 
sebagai berikut: 

 
1) Studi Perencanaan Teknis dan Bisnis dari Proyek Mahakam Sumber Jaya, Oktober 2006, 

Marston & Marston, Inc 
2) Studi Perencanaan Teknis dan Bisnis dari Proyek Mahakam Sumber Jaya (Revisi), January 

2007, Marston & Marston, Inc 
3) Evaluasi Teknis Mutakhir atas Proyek Mahakam Sumber Jaya, Juli 2008, Marston & 

Marston, Inc 
4) Perkiraan Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk Blok D dan E, Mahakam Sumber 

Jaya, Juli 2008, Marston & Marston, Inc 
5) Analisis Pertambangan Konseptual atas Prospek PT Santan Batubara, Minarco MineConsult 

Pty Ltd, Laporan 2036, Mei 2005. 
6) Penilaian Teknis dan Pertambangan atas Proyek Batubara Santan Kalimantan, Indonesia, 

Januari 2007, Marston & Marston, Inc 
7) Geologi dan Sumber Daya Blok Separi, Runge Limited, Laporan No 8708a, September 

2008. 
8) Keterangan Proyek Batubara Separi tentang Cadangan Batubara Tambang Terbuka per 

tanggal 31 Oktober 2008; Minarco MineConsult, Desember 2008.  
9) Geologi dan Sumber Daya Blok Santan, Runge Limited, Laporan 8708b, November, 2008. 
10) Kajian Teknis atas Operasi PT Harum Energy Mahakam Sumber Jaya dan Santan Batubara, 

November 2009, Marston & Marston, Inc 
11) Studi Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk PT Tambang Batubara Harum, Februari 

2008, Marston & Marston, Inc 
12) Studi Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk Proyek Kobexindo Kalimantan Timur, 

Indonesia, 2007, Marston & Marston, Inc 
13) Penilaian Geologis atas Wilayah Konsesi Batubara PT Kobexindo Tractors Kalimantan, 

2004, Marston & Marston, Inc 
 

2.3. Pengetahuan Marston tentang Lahan Batubara HE 
  

Marston mengenal lahan HE, dan staf Marston telah mengunjungi semua lokasi lahan batubara. 
 

MSJ 
 
Staf ahli Marston pertama kali mengunjungi MSJ pada tahun 2006 dan telah mendatangi 
pertambangan tersebut beberapa kali sejak itu, terakhir kali di bulan Oktober 2009. Marston telah 
menyusun sejumlah laporan penilaian teknis tentang lahan MSJ seperti yang tercantum di atas. 

 
SB 
 
Staf ahli Marston mengunjungi dan mengkaji lahan SB pada tahun 2006 sebelum penambangan, 
dan menyusun Penilaian Teknis dan Penambangan atas Proyek SB di bulan Januari 2007. 
Marston juga mengunjungi SB di bulan Oktober 2009, pada saat tambang itu sedang berproduksi, 
dan melakukan kajian teknis atas lahan tersebut. 
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TBH 
 
Marston menyusun penilaian geologis desktop atas Konsesi Batubara PT Kobexindo Tractors 
(sebagaimana disebut pada waktu itu) pada tahun 2004. Staf Marston mengunjungi lahan TBH 
(Kobexindo) pada bulan September 2007 selama penyusunan Studi Sumber Daya dan Cadangan 
Batubara TBH, yang dipublikasikan di bulan Februari 2008. Marston memiliki pemahaman bahwa 
TBH dimiliki oleh HE, namun Marston belum memastikan kepemilikan atau kuasa pertambangan 
batubara, yang diyakini sebagai bagian dari uji tuntas hukum. 

  
 

2.4. Perkiraan Cadangan Batubara - MSJ, SB dan TBH per 31 Desember 2009 
 

Perkiraan Cadangan Batubara MSJ per 31 Desember 2009 
 
Cadangan batubara MSJ berjumlah 95,3 Mt per 31 Desember 2009 diperlihatkan pada Tabel 2.1, 
Perkiraan Cadangan Batubara MSJ per 31 Desember 2009. Jumlah ton yang ditambang sebelum 
tanggal ini telah dikurangi dari perkiraan cadangan batubara sesuai JORC Marston untuk bulan 
Juli 2008. 

 
Tabel 2.1 

Perkiraan Cadangan Batubara MSJ per 31 Desember, 2009 
Blok Cadangan 

Batubara 
(Mt) 

(TM) 
Jumlah 

Kandunga
n Uap Air 

(Wt.%) 

(IM) 
Kandunga
n Uap Air 

Terikat 
(Wt.%) 

Kadar Abu 
(arb)  

(Wt.%) 

Kadar 
Belerang 

(arb) 
(Wt.%) 

Nilai Kalori 
(adb) 

(kkal/kg) 

Nilai Kalori 
(adb) 

(kkal/kg) 

D@ Juli 2008 37.7 14.2 11.5 8.2 0.6 5,951 5,769 
D – Ditambang 2009 4.6 14.2 10.1 6.6 0.8 6,200 5,917 
D 33.1 14.2 11.7 8.4 0.5 5,916 5,748 
E 62.2 20.5 15.9 6.8 1.7 5,605 5,301 
Jumlah 95.3 18.3 14.5 7.3 1.3 5,713 5,456 

Catatan: CV (arb) = CV (adb) / (1 - IM%) * (1 - TM%). 
Perkiraan Cadangan Batubara SB per 31 Desember, 2009. 
Perkiraan cadangan batubara SB sesuai JORC berdasarkan keterangan dalam laporan MMC Oktober 2008, minus 
tonase yang ditambang sampai dengan 31 Desember, 2009, dan ditampilkan dalam Tabel 2.2, di bawah ini. 

 
Tabel 2.2 

Perkiraan Cadangan Batubara Santan Batubara per 31 Desember, 2009 
Keterangan Tonase 

(Mt) 
(TM) 

Jumlah 
Kandunga
n Uap Air 

(Wt.%) 

(IM) 
Kandunga
n Uap Air 

Terikat 
(adb) 

(Wt.%) 

Kadar Abu 
(arb) 

(Wt.%) 

Kadar 
Belerang 

(arb) 
(Wt.%) 

Nilai Kalori 
(adb) 

(kkal/kg) 

Nilai Kalori 
(adb) 

(kkal/kg) 

Cadangan oleh 
MineConsult 10/2008 17.30 17.00 13.60 11.20 0.60 5,514 5,297 

Ditambang sebelum 31 
Desember 2009 1.25 19.51 14.49 4.86 0.35 5,796 5,456 

Cadangan SB pada 
bulan Desember  31, 
2009 

16.05 16.80 13.53 11.70 0.62 5,493 5,285 

Catatan: Kandungan Uap Air Terikat dilaporkan oleh MineConsult untuk sumber daya saja dan digunakan untuk 
menghitung cadangan arb. 
Perkiraan Cadangan Batubara TBH per 31 Desember, 2009 
Cadangan batubara TBH didasarkan pada laporan Marston, "Studi Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk PT 
Tambang Batubara Harum," tertanggal Februari 2008 seperti terlihat pada Tabel 2.3, Perkiraan Cadangan Batubara 
Tambang Batubara Harum per 31 Desember 2009. Tidak ada penambangan yang telah terjadi sejak tanggal laporan, 
sehingga perkiraan tonase batubara belum berubah sejak saat itu. 

 
 

293



 
LAPORAN PENILAIAN TEKNIS TENTANG MAHAKAM SUMBER JAYA, SANTAN BATUBARA DAN TAMBANG BATUBARA 
HARUM UNTUK HARUM ENERGY                                                                  JANUARI 2010 
 

 

 
Tabel 2.3 

Perkiraan Cadangan Batubara Tambang Batubara Harum per 31 Desember 2009 
Tonase 

Batubara (Mt) 
(TM) Jumlah 
Kandungan 

Uap Air (Wt.%) 

(IM) 
Kandungan 

Uap Air 
Terikat (Wt.%) 

Kadar Abu 
(arb) (Wt.%) 

Kadar 
Belerang (arb) 

(Wt.%) 

Nilai Kalori 
(adb) (kkal/kg) 

Nilai Kalori 
(adb) (kkal/kg) 

 
11.5 

 

 
21.53 

 
17.83 

 
8.18 

 
0.47 

 
5,211 

 
4,976 

 
Kadar air terikat berdasarkan perkiraan sumber daya. 
 
Jumlah Perkiraan Sumber Daya dan Cadangan Batubara per 31 Desember 2009 
 
Jumlah perkiraan sumber daya batubara (termasuk cadangan batubara) yang dirangkum dalam 
Tabel 2.4, Perkiraan Sumber Daya Batubara. Tonase tersebut, yang tidak sesuai JORC seperti 
yang dijelaskan dalam catatan di bawah tabel, telah diperkirakan berdasarkan data geologi yang 
masuk akal dan hingga batas sumuran penggalian yang masuk akal, tapi pekerjaan lebih lanjut 
diperlukan untuk mematangkan kepatuhan JORC. Ada potensi pengembangan tonase batubara 
tambahan di SB dengan pengeboran dan analisis data tambahan. 
 
Dengan pengecualian tonase untuk Blok A dan B MSJ, Potensi Tonase Non-JORC yang 
ditunjukkan pada Tabel 2.4 dinyatakan oleh MineConsult sebagai diduga berasal dari pekerjaan 
yang sudah diselesaikan hingga tingkat detail strategis atas dengan maksud untuk menunjukkan 
apa saja potensi prospek dan pekerjaan apa yang selanjutnya diperlukan. Marston telah 
mengurangi jumlah perkiraan sumber daya yang ditunjukkan pada Tabel 2.4 dari perkiraan 
MineConsult yang dinyatakan dalam laporannya, " Analisis Pertambangan Konseptual atas 
Prospek PT Santan Batubara , "Mei 2005.  
 
Jumlah perkiraan cadangan batubara di lahan MSJ, SB dan TBH per 31 Desember 2009 
dirangkum dalam Tabel 2.5, Jumlah Perkiraan Batubara Cadangan per 31 Desember 2009. 
Tonase batubara, yang telah ditambang sejak dibuatnya perkiraan cadangan batubara tersebut, 
telah  dikurangi. Cadangan batubara telah diperkirakan sesuai dengan standar JORC oleh MMC, 
Runge dan Marston. 
 
Cadangan batubara yang dinyatakan dalam Tabel 2.5 di atas dimasukkan dalam sumber daya 
batubara yang tercantum dalam Tabel 2.4. Tonase dalam tabel cadangan dan tabel sumber daya 
sebaiknya tidak dijumlahkan bersama-sama.  
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Tabel 2.4 
Perkiraan Sumber Daya Batubara 

Rekonsiliasi Sumber Daya HE per 31 Desember 2009 
Perkiraan Sumber Daya Konsesi Pertambangan Blok 

Pertambangan Terukur Terindikasi Terduga Jumlah 

Tonase Non-
JORC 

Potensial 10 
A1     5.2 
B2     0.6 
C      
D 167.9 36.2 4.5 208.6  
D Ditambang (4.6)   (4.6)  

Mahakam Sumber Jaya 

E 4  107.9 25.0 2.5 135.4 

 

 
Total MSJ 271.2 61.2 7.0 339.4 5.8 

Separi5 23.3 11.4 6.9 41.6 118.4 
Ditambang (1.3)   (1.3)  
Uskap6     231.1 
Birawa7     88.8 

Santan Batubara 

Santan8 22.3 23.1 22.9 68.3 

 

134.7 
Total SB 44.3 34.5 29.8 108.6  573.0 

Blok A 9  33.0 3.0 3.2 39.2  Tambang Batubara 
Harum Blok B     

 
 

Total TBH 33.0 3.0 3.2 39.2   
Total per 31 Desember 2009 348.5 98.7 40.0 487.2  578.8 

 
1. Dari "Studi Perencanaan Teknis dan Bisnis dari Proyek Mahakam Sumber Jaya, Januari 2007" oleh Marston 

(bukan laporan JORC) 
2. Perkiraan HE atas sumber daya Blok B yang tersisa per 31 Desember 2009. 
3. Sumber Daya Blok D dari "Perkiraan Mutakhir Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Blok D dan E, 9 Juni 

2008" Marston diperkirakan sesuai standar teknis JORC 
4. Sumber Daya Blok E dari "Perkiraan Mutakhir Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Blok D dan E, 9 Juni 

2008" Marston diperkirakan sesuai standar teknis JORC 
5. Dari "Keterangan Cadangan Batubara JORC PT Santan Batubara - Separi , 31 Oktober 2008 " Minarco 

MineConsult, diperkirakan sesuai standar teknis JORC  
6. SB Uskap - Dari "Penilaian Teknis dan Pertambangan Proyek Santan Batubara, Januari 2007" oleh Marston - 

(bukan laporan JORC) 
7. SB Birawa - Dari "Penilaian Teknis dan Pertambangan Proyek Santan Batubara, Januari 2007" oleh Marston - 

(bukan laporan JORC) 
8. SB Santan - Dari "Geologi dan Sumber Daya Blok Santan" Runge, November 2008, Sesuai JORC 
9. Dari "Studi Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk PT Tambang Batubara Harum, Februari 2008" oleh 

Marston, diperkirakan sesuai standar teknis JORC. 
10. Dari "Analisis Pertambangan Konseptual atas Prospek PT Santan Batubara, Mei 2005" oleh MineConsult (bukan 

laporan JORC) dikurangi Jumlah Perkiraan Sumber Daya. Tidak termasuk tonase dari catatan kaki 1 dan 2. 
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Tabel 2.5 
Jumlah Perkiraan Cadangan Batubara per 31 Desember 2009 

Rekonsiliasi Sumber Daya HE per 31 Desember, 2009 
Cadangan JORC Konsesi 

Pertambangan 
Blok Pertambangan 

Terbukti Kemungkinan Jumlah 
A    
B    
C    
D 35.0 2.7 37.7 

D Ditambang (4.6)  (4.6) 

Mahakam Sumber 
Jaya 

E 56.6 5.6 62.2 
Total MSJ 87.0 8.3 95.3 

Separi 11.9 5.4 17.3 
Ditambang (1.3)  (1.3) 

Uskap    
Birawa    

Santan Batubara 

Santan    
Total SB 10.6 5.4 16.0 

Blok A  11.5 11.5 Tambang Batubara 
Harum Blok B    

Total TBH  11.5 11.5 
Total per 31 Desember 2009 97.6 25.2 122.8 

 
 
 2.5 Strategi Pemasaran Harum Energy 

 
Saat ini, HE memasarkan dua peringkat batubara dasar yaitu batubara MSJ dengan nilai kalori 
5.700 hingga 5.800 kkal / kg (arb) dan maksimum 1,0% Sulfur (adb), dan batubara SB dengan 
nilai kalori 5.400 hingga 5.500 kkal / kg (adb) dan belerang maksimum 0,8% (arb). Sebagian 
pelanggan lain menetapkan batas belerang yang lebih tinggi seperti Genco Korea pada angka 
1,0% (arb) dan FPG pada angka 1.1% (adb), (sekitar 1,0% [arb]). 
 
HE saat ini memasarkan batubara yang memiliki kadar belerang rata-rata tahunan sekitar 1,0% 
berbasis sebagaimana diterima (arb), yang lebih disukai di pasaran saat ini. Rencana 
pengembangan Marston yang diajukan menunjukkan bahwa HE dapat terus menghasilkan 
batubara dengan kadar belerang rata-rata tahunan sebesar 1,0% (adb) hingga tahun 2018. 
Setelah tahun 2018, kadar belerang dapat melebihi 1,0% (adb) secara tahunan, bergantung 
pada pengembangan atau perolehan tambahan cadangan berkadar belerang rendah, dan 
potongan harga dapat diterapkan. 
 
Marston memperkirakan biaya modal dan operasi untuk MSJ, SB dan TBH, untuk tujuan  
verifikasi cadangan batubara. Marston berpendapat bahwa perkiraan biaya adalah masuk akal, 
dan bahwa harga kontrak penambangan HE mirip dengan harga kontrak tambang Indonesia 
lainnya yang diketahui Marston. 
 
Nilai kalori dari tambang HE saat ini lebih tinggi dari nilai kalori thermal coal Indonesia rata-rata. 
 
Strategi pemasaran HE adalah untuk terus memenuhi spesifikasi belerang 1,0% (arb) dengan 
mencampur batubara di kapal laut dari MSJ Blok D dan E, SB dan TBH. 
Singkatnya, HE memasarkan batubara dengan nilai belerang rata-rata antara 0,73% dan 1,00% 
(arb) dan berencana untuk terus melakukannya selagi masih ada cadangan batubara yang dapat 
dicampur untuk mencapai spesifikasi ini. 
 
Marston setuju dengan strategi dan rencana pemasaran HE, dengan beberapa perbedaan di 
antara sumber-sumber produksi yang disediakan sebelumnya seperti yang dijelaskan di bawah 
ini. 
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2.6. Riwayat Performa Harum Energy 

 
Tambang MSJ telah memproduksi batubara sejak Agustus 2004 dan telah menghasilkan total 
16,0 Mt hingga akhir Desember 2009. Nilai kalori rata-rata dari batubara yang ditambang hingga 
saat ini adalah 6.077 kkal / kg (adb) 5.738 kkal / kg (arb). Kadar belerang secara tahunan 
bervariasi dari 0,62% (arb) dari Blok A pada tahun 2004, hingga setinggi 1,25% (arb) pada tahun 
2008, terutama dari Blok C. Nilai kalori pada tahun 2009 memiliki rata-rata 6.205 kkal / kg (adb) 
atau 5.757 kkal / kg (arb), dan kadar belerang memiliki rata-rata 0,73% (arb). MSJ memproduksi 
3.0 Mt pada 2008 dan 4,53 Mt pada tahun 2009. Sebuah ringkasan riwayat produksi MSJ 
ditunjukkan pada Tabel 2.6, Riwayat Produksi Mahakam Sumber Jaya. 

 
Tabel 2.6 

Riwayat Produksi Mahakam Sumber Jaya 
 

Tonase Komposisi (Mt) Mutu Kumulatif dan Komposit Aktual Tahun Jumlah 
Ton (Mt) Blok A Blok 

B 
Block 

C 
Block 

D 
(TM) 

Jumlah 
Kandun

gan 
Uap Air 
(Wt.%) 

(IM) 
Kandun

gan 
Uap Air 
Terikat 
(adb) 

(Wt.%) 

Kadar 
Abu 
(arb) 

(Wt.%) 

Kadar 
Belera

ng 
(arb) 

(Wt.%) 

Nilai 
Kalori 
(adb) 

(kkal/kg
) 

Nilai 
Kalori 
(arb) 

(kkal/kg
) 

2004 0.27 0.27    15.36 12.24 6.86 0.62 5,897 5,892 
2005 2.39 1.56 0.82   16.73 11.86 7.29 0.88 5,824 5,589 
2006 3.00 1.28 1.67 0.05  16.43 11.49 5.86 1.02 5,982 5,696 
2007 2.77  0.58 2.19  14.40 9.98 6.29 1.21 6,188 5,814 
2008 3.00  2.34 0.66  14.34 10.13 6.94 1.25 6,092 5,785 
2009 4.53  0.15 0.42 3.97 14.16 10.09 7.55 0.73 6,205 5,757 

Jumlah 15.96 3.11 3.22 5.00 4.63 15.07 10.64 6.85 0.99 6,077 5,738 
 
Tambang MSJ telah beroperasi sejak Juli 2004 dan telah memproduksi sejumlah 16,0 Mt hingga 
akhir Desember 2009. Nilai kalori rata-rata dari batubara SB sampai saat ini dilaporkan sekitar 
5.455 kkal / kg (arb), dan kadar belerang sangat rendah pada angka 0,35% (arb). Produksi SB per 
bulan ditampilkan dalam Tabel 2.7 di bawah ini. 

 
Tabel 2.7 

Riwayat Produksi Santan Batubara 
 

2009 Jumlah 
Tonase 
(000st) 

(TM) Jumlah 
Kandungan 

Uap Air 
(Wt.%) 

(IM) 
Kandungan 

Uap Air 
Terikat (adb) 

(Wt.%) 

Kadar Abu 
(arb) (Wt.%) 

Kadar 
Belerang 

(arb) (Wt.%) 

Nilai Kalori 
(adb) 

(kkal/kg) 

Nilai Kalori 
(arb) (kkal/kg) 

April 4.1 19.25 15.81 4.77 0.33 5,780 5,544 
Mei 67.7 20.11 14.10 4.15 0.32 5,872 5,461 
Juni 140.9 19.11 15.25 4.76 0.33 5,833 5,568 
Juli 185.9 19.37 13.76 3.93 0.25 5,969 5,581 
Agustus 135.6 19.40 13.84 4.41 0.36 5,886 5,506 
September 145.7 19.55 13.89 4.18 0.43 5,906 5,518 
Oktober 187.3 19.82 14.93 5.02 0.36 5,748 5,417 
November 199.2 20.60 15.79 5.89 0.32 5,596 5,276 
Desember 187.6 18.31 13.84 5.72 0.40 5,680 5,385 
Jumlah 1,254.0 19.51 14.49 4.86 0.35 5,796 5,455 

 
Konsesi TBH belum dikembangkan untuk produksi. 
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2.7 Analisa Marston atas Produksi Batubara HE di Masa Mendatang 
 
Untuk tujuan pembuatan laporan ini, Marston telah membuat jadwal produksi batubara 
berdasarkan pada cadangan batubara yang telah ditentukan sebagaimana yang diperkirakan 
sesuai dengan standar internasional, baik oleh Marston, atau oleh konsultan pertambangan 
terkemuka. Marston memasukkan cadangan batubara dari MSJ, SB dan TBH. Tambang TBH 
belum dikembangkan namun dapat dikembangkan dalam waktu dekat. Marston menyertakan 
cadangan dari MSJ Blok D dan E namun tidak menyertakan tonase dari MSJ Blok A dalam 
Rancangan Pasar Dasar yang disiapkan untuk laporan ini.  Marston telah menyatakan 
sebelumnya mengenai adanya sumber daya batubara belerang yang rendah di Blok A; namun 
demikian, sumber daya ini tidak dimasukkan dalam jadwal karena sumber daya ini belum diubah 
menjadi cadangan batubara standar JORC. Sumber daya batubara juga disajikan dalam SB di 
blok Uskap dan Birawa, yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi cadangan batubara 
dengan pengumpulan data tambahan dan rancangan tambang. Sumber daya batubara ini belum 
termasuk dalam jadwal produksi.  
 
Berdasarkan perkiraan cadangan batubara MSJ, SB, dan TBH yang dijelaskan di atas, Marston 
menyusun jadwal produksi batubara sementara orientasi dengan tujuan menghasilkan tonase 
maksimum yang dapat dicapai sementara memenuhi target belerang sebesar 1,0% (arb) secara 
tahunan rata-rata dari  tiga konsesi batubara untuk selama mungkin, dan berlanjut di luar titik 
tersebut dengan kadar belerang tahunan rata-rata terendah untuk meminimalkan dampak 
pemotongan harga karena tingginya kadar belerang.  
 
Hasil ringkasan jadwal tonase produksi sementara diperlihatkan dalam Tabel 2.8, Rencana Pasar 
Dasar, selama periode tiga tahun, 2010 hingga tahun 2012.  
 
Strategi pasar yang digunakan dalam orientasi ditunjukkan pada Tabel 2.8, Tonase Rencana 
Pasar Dasar. Tujuannya adalah untuk menghasilkan batubara dengan kadar belerang rata-rata 
sekitar 1,0% (arb), yang dapat dipasarkan tanpa potongan harga belerang.  
Sebanyak 100,9 Jt dijadwalkan dari MSJ, SB, dan TBH dengan kadar belerang rata-rata sekitar 
1,0% (arb). 
 
Diperkirakan bahwa seluruh batu bara yang dihasilkan selama periode 2010-2018 dapat dicampur 
dengan kadar belerang tahunan rata-rata sekitar 1,0% (arb). Tanpa percampuran dengan 
batubara dari tambang lain, batubara yang dihasilkan akan melebihi kadar belerang rata-rata 
1,0% (arb) dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Setelah tahun 2018, sebagian dari produksi 
batubara melebihi target kadar belerang 1.0%. Perlu dicatat bahwa HE telah berhasil 
memasarkan batubara dengan kadar belerang rata-rata lebih dari 1,0% (arb) di masa lalu seperti 
ditunjukkan pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.8 

Rencana Pasar Dasar 
 

Tahun Penambangan Keterangan Unit 
2010 2011 2012 

Jumlah 
2010 - 2012 

MSJ – Blok D (t 000s) 4,000 4,300 4,200 12,500 
MSJ – Blok E (t 000s) 2,000 3,700 4,800 10,500 
SB – Separi (t 000s) 2,000 3,000 4,000 9,000 
TBH – Blok A (t 000s)  500 1,500 2,000 
Jumlah (t 000s) 8000 11,500 14,500 34,000 
Pasar 1% S   
Volume Limbah (bcm 000s) 95,113 129,413 150,441 374,967 
Batubara ROM (t 000s) 8,000 11,500 14,500 34,000 
Rasio Nisbah Kupas (bcm/t) 11.89 11.25 10.38 11.03 
Mutu Batubara 
Sebagaimana Diterima 

  

Kandungan Uap Air (TIM) (Wt.%) 16.81 17.94 18.05 17.72 
Nilai Kalori kkal/kg 5,463 5,383 5,405 5,411 
Kadar Abu (Wt.%) 8.83 8.54 8.13 8.43 
Kadar Belerang (Wt.%) 1.04 1.02 0.88 0.97 
Pasar > 1% S   
Volume Limbah (bcm 000s)     
Batubara ROM (t 000s)     
Rasio Nisbah Kupas (bcm/t)     
Mutu Batubara 
Sebagaimana Diterima 

  

Kandungan Uap Air (TIM) (Wt.%)     
Nilai Kalori kkal/kg     
Kadar Abu (Wt.%)     
Kadar Belerang (Wt.%)     
Total Schedule   
Volume Limbah (bcm 000s) 95,113 129,413 150,441 374,967 
Batubara ROM (t 000s) 8,000 11,500 14,500 34,000 
Rasio Nisbah Kupas (bcm/t) 11.89 11.25 10.38 11.03 
Mutu Batubara 
Sebagaimana Diterima 

  

Kandungan Uap Air (Wt.%) 16.81 17.94 18.05 17.72 
Nilai Kalori kkal/kg 5,463 5,383 5,405 5,411 
Kadar Abu (Wt.%) 8.83 8.54 8.13 8.43 
Kadar Belerang (Wt.%) 1.04 1.02 0.88 0.97 

      
 
Perkiraan produksi maksimum yang diusulkan adalah 14,5 Mt pada tahun 2012 dan 15,5 Mt pada 
tahun 2015. Produksi dijadwalkan menurun dengan penyelesaian cadangan Tambang SB pada 
tahun 2014.  Bila sumber batubara lainnya seperti blok SB Uskap dan Birawa, di konversi menjadi 
cadangan, maka peningkatan laju produksi dapat berlanjut. 

 
2.8. Estimasi Biaya Modal dan Operasi 

 
Untuk memverifikasi perkiraan cadangan batubara HE, Marston menyusun perkiraan biaya untuk 
menganalisa dampak variasi dalam ekspektasi harga batubara atas keseluruhan cadangan 
batubara. Berdasarkan statistik produksi dari rencana pasar Kasus Dasar, Marston menyusun 
model biaya untuk memperkirakan jumlah biaya batubara dari MSJ Blok D dan E, SB Separi dan 
TBH Blok A secara tersendiri. Hasil perkiraan biaya akan digunakan untuk analisa arus kas 
dengan menggunakan harga pasar yang diperkirakan oleh Marston. 
 
Biaya operasional didasarkan pada biaya operasional satuan yang disediakan oleh HE untuk 
tingkat kontraktor di MSJ dan SB. Marston memanfaatkan tingkat MSJ untuk memperkirakan 
biaya operasional di TBH. 
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Perkiraan biaya operasional disusun untuk kegiatan pertambangan yang diusulkan berdasarkan 
tingkat upaya yang diminta oleh rencana tersebut. Statistik produksi yang paling signifikan dalam 
hal biaya resultan adalah rasio nisbah kupas dan jarak angkut batubara. 
 
Perkiraan itu termasuk semua biaya kontraktor pertambangan; biaya lingkungan hidup; biaya 
penghancuran batubara dan biaya pemuatan tongkang; transportasi tongkang ke fasilitas derek 
apung dan, biaya pemindahan angkutan ke kapal laut . Biaya tahunan bervariasi berdasarkan 
tahun terutama didasarkan pada rasio nisbah kupas, jarak angkut batubara dan tonase. 

 
Biaya modal 
 
Untuk perkiraan verifikasi cadangan Marston , sebuah pendekatan konservatif diambil untuk 
memperkirakan belanja modal. Modal termasuk nilai buku aktiva lancar, belanja modal untuk 
konstruksi jalan angkut, eksplorasi dan pengeboran pengembangan dan sustaining capital. 
Perkiraan kebutuhan modal juga termasuk alokasi untuk modal kerja, dihitung sebagai tiga bulan 
pengeluaran kas. Hasilnya adalah kebutuhan keseimbangan modal kerja tahunan, dengan 
perubahan tahunan dalam kebutuhan tersebut yang tercermin sebagai penyertaan modal, atau 
dalam beberapa kasus, pelepasan modal kerja. 
 
Dalam kaitannya dengan biaya operasional, pajak PPN dan royalti pemerintah, Marston memasukkan 
asumsi modal ke dalam analisis sensitivitas arus kas. 
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Halaman ini sengaja dikosongan



�

Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018

Jakarta, 15 Juli 2010.  
 
Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Independen  
PT HARUM ENERGY Tbk  
Jalan Alaydrus No. 80,  
Jakarta Pusat 10130  
 
Dengan hormat,  
 
Hal  : File No. 10-126/HE/P/LR  
  Laporan Ringkas Penilaian Properti milik  
  PT Harum Energy Tbk.  
������������������������������������������������ 
Berdasarkan permintaan dari PT Harum Energy Tbk tentang penilaian atas 
properti milik PT Harum Energy Tbk yang tertuang dalam :  
- Surat Permintaan Penilaian Properti dari PT Harum Energy                        

No. 008/III/OT-HE/AC/10 tertanggal 4 Januari 2010,  
- Surat Penawaran No. 003/NDR-DA/Prop/I/10 tertanggal 11 Januari 2010                      

dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan yang telah disetujui 
oleh PT Harum Energy dan ditindak lanjuti dengan,  

- Surat Penunjukan Penilaian Properti dari PT Harum Energy                        
No. 002/II/OT-HE/AC/10 tertanggal 9 Februari 2010 dan,  

- Surat Perjanjian Kerja ("SPK") antara PT Harum Energy dan KJPP Nirboyo 
Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan tertanggal 25 Januari 2010,  

- Surat permintaan Perubahan Tanggal Penilaian dari PT Harum Energy No. 
014/IV/OT-HE/AC/10 tertanggal 28 April 2010,  

- Addendum Surat Penawaran kami No. 003/NDR-DA/Prop/I/10/Add 
tertanggal 28 April 2010 yang telah disetujui dan  

- Addendum SPK, tertanggal 11 Mei 2010.  
 

Kami  sebagai Kantor Jasa Penilai Publik yang independen berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha                 
No. 2.09.0018 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK berdasarkan Surat                 
No. S.8492/BL/2009 yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal                        
16 September 2009, telah melakukan penelaahan dan penilaian atas properti 
milik PT Harum Energy Tbk.  

 

303



�

Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018

 

Lingkup Penilaian  
Properti yang dinilai berupa peralatan kantor, kendaraan-kendaraan dan alat -
alat berat yang terletak di desa Separi, kecamatan Tenggarong Seberang, 
kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dikatagorikan sebagai 
properti umum dan merupakan Aset Operasional.  

Tujuan Penilaian  
Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan Nilai Pasar 
(Market Value) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 
kebijaksanaan manajemen dalam rangka untuk keperluan Initial Public 
Offering (IPO), oleh karena itu isi laporan ini tidak direkomendasikan 
digunakan untuk tujuan lain selain yang dinyatakan di sini.  

Tanggal Inspeksi  
Berdasarkan penugasan yang kami terima, kami telah melakukan inspeksi ke 
lokasi obyek penilaian pada tanggal 15 - 20 Pebruari 2010 dan pada tanggal          
14 - 15 Mei 2010.  

Tanggal Penilaian  
Tanggal penilaian adalah per tanggal 31 Maret 2010.  

Tanggal Laporan Penilaian  
Tanggal Laporan Penilaian adalah pertanggal 15 Juli 2010.  

Basis Nilai  
Basis nilai yang digunakan dalam penilaian ini adalah Nilai Pasar (Market 
Value).  

"Nilai Pasar" (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal 
Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau  
hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat          
membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas  
ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak 
masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-
hatian dan tanpa paksaan.   
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Informasi Yang Digunakan   
Dalam mempersiapkan laporan penilaian ini, kami menggunakan data dan 
informasi relevan yang disediakan oleh manajemen, antara lain:  
 
� Peralatan Kantor  

- Daftar peralatan kantor  
 

� Kendaraan-kendaraan dan Alat-alat Berat  
- STNK dan BPKB  
- Invoice- invoice  
- Daftar Kendaraan-kendaraan dan Alat-alat Berat  

 

Selain data tersebut kami juga melakukan wawancara dengan manajemen 
perusahaan.  
 

Untuk mendapatkan data dan informasi properti yang dinilai selain dari 
manajemen perusahaan kami juga mengumpulkan data dan informasi yang 
berasal dari media cetak, internet dan hasil analisis lainnya yang dianggap 
relevan.  
 

Kami mengasumsikan bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pihak 
manajemen telah diungkapkan sepenuhnya, sejujurnya, benar dan akurat.  
 

Dalam penilaian ini kami anggap bahwa surat-surat yang berhubungan dengan 
kepemilikan properti tersebut dapat diperjual-belikan, bebas dari sengketa 
atau ikatan-ikatan lainnya dan kepemilikannya dapat dipindah-tangankan.  
 
Pendekatan dan Metode :  

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).  
Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau 
pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai 
melalui proses perbandingan.  
 

Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan 
transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti 
yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.  
 
Selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan 
perbedaannya untuk menentukan besarnya penyesuaian (adjustment) yang 
akan diberikan untuk menentukan nilai objek  penilaian.  
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Prosedur penerapan pendekatan perbandingan penjualan biasanya mengikuti 
sistematika sebagai berikut :  
a) Meneliti pasar untuk mendapatkan informasi transaksi penjualan dan 

mendapatkan daftar propertiproperti sejenis dengan objek penilaian yang 
sedang ditawarkan atau ditransaksikan.  

b) Melakukan verifikasi informasi dengan mengkonfirmasi data apakah                
memenuhi keakuratan dan sesuai kenyataan serta memastikan apakah data 
transaksi yang diperoleh mencerminkan keadaan sebagaimana disyaratkan 
oleh kriteria pasar wajar.  

c) Membandingkan objek penilaian dan properti pembanding dengan 
menggunakan elemenelemen pembanding yang sesuai dan mengadakan 
penyesuaian terhadap harga penjualan dari properti pembanding.   

d) Melakukan rekonsiliasi berbagai indikasi nilai yang dihasilkan dari analisis 
perbandingan ke dalam indikasi nilai tunggal (single value indication) atau 
dalam range nilai (untuk kondisi pasar yang kurang pasti). Adapun beberapa 
elemen perbandingan yang sering dipertimbangkan adalah :  
� Jenis hak yang melekat pada properti;  
� Kondisi pasar;  
� Karakteristik fisik;  

Metode yang kami gunakan dalam pendekatan ini adalah  
Metode Persentase   
Metode  Persentase  adalah  perbaikan dari  metode  jumlah bulat (lump 
sum). Perbedaan-perbedaan penting antara properti yang dinilai  dengan 
properti  pembanding  adalah ditandai  dengan  pencocokan per bagian yang   
dibuat  untuk  perbedaan  masing-masing  bagian  apakah tambah atau 
kurang.  

Dasar pemilihan pendekatan dan metode tersebut adalah :  

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).  
- Peralatan Kantor  

Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan alasan data pasar 
pembanding cukup tersedia. 
  

- Kendaraan-kendaraan   
Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan alasan data pasar 
pembanding cukup tersedia.  

 
- Alat-alat Berat Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan 

alasan data pasar pembanding cukup tersedia.  
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Penjelasan Singkat tentang perusahaan  
PT Harum Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pertambangan, industri, perdagangan & jasa, yang terletak di dsa Separi, 
kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten Kutai Kertanegara, propinsi 
Kalimantan Timur.  
 
PT Harum Energy Tbk adalah Perseroan merupakan suatu perusahaan induk  
yang mempunyai anak-anak perusahaan yang antara lain bergerak di bidang 
usaha pertambangan batubara dan logistik di propinsi Kalimantan Timur, 
Indonesia. Melalui Anak Perusahaan, PT Mahakam Sumber Jaya, dan  
perusahaan asosiasinya, PT Santan Batubara yang dimiliki bersama Petrosea, 
Perseroan mengoperasikan dua tambang batubara yang dimiliki masing-masing 
oleh PT Mahakam Sumber Jaya dan PT Santan Batubara dan Perseroan juga 
memiliki tambang batubara melalui PT Tambang Batubara Harum yang pada  
saat ini masih dalam tahap eksplorasi. Untuk menjalankan operasinya,   
Perseroan memiliki sendiri atau memiliki akses atau hak untuk menggunakan 
jalan angkutan batubara, lahan penimbunan (stockpile yards) dan fasilitas 
dermaga pemuatan batubara dan disamping itu Perseroan juga memiliki          
PT Layar Lintas Jaya yang bergerak di bidang pelayaran termasuk kepemilikan 
kapal tunda, tongkang dan derek terapung (floating crane). Wilayah konsesi   
yang dikuasai oleh Perseroan melalui PT Mahakam Sumber Jaya, PT Santan 
Batubara dan PT Tambang Batubara Harum meliputi area seluas kurang lebih  
47.197 hektar.  
 
Hasil Penilaian  
Kami telah melakukan inspeksi secara langsung atas properti tersebut dan 
menyelidiki data pasar. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang kami 
lakukan atas properti yang kami nilai, kami sampaikan hasil penilaian pada 
kesimpulan nilai sebagai berikut :  
 

Uraian 
Nilai Pasar

(IDR) 

- Peralatan Kantor 93.000.000 

- Kendaraan-kendaraan  1.880.000.000 

- Alat-alat Berat 1.877.000.000 

Jumlah 3.850.000.000 
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Kesimpulan Nilai 
Berdasarkan pendekatan dan metode perhitungan di atas dan dengan 
mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan 
serta berbagai faktor yang mempengaruhi Nilai Pasar, maka kami 
berkesimpulan bahwa jumlah sebesar : 

IDR 3.850.000.000,- 
(TIGA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) 

 
merupakan Nilai Pasar dari properti milik PT Harum Energy Tbk yang dinilai 
per tanggal 31 Maret 2010, dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan 
syarat-syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan ini. 
 
Penutup 
Laporan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian isi 
dari laporan ini tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi yang 
terkandung di dalamnya dapat menyebabkan pengertian yang berbeda. 

 
Disini kami tegaskan bahwa kami bekerja secara obyektif dan bebas dari 
konflik kepentingan dan tidak menarik keuntungan baik sekarang maupun di 
masa yang akan datang. Kami telah melakukan penilaian dan pembuatan 
laporan penilaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Bapepam dan 
LK, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI 
2007), Standar Penilaian yang berlaku umum (jika tidak diatur dalam SPI 
2007). 
 
Akhirnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam melakukan 
penilaian dan menyusun laporan ini, kami ucapkan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan 
 
 
 
 
DEWI APRIYANTI, SE. MAPPI (Cert)
Senior Partner 
Ijin Penilai No. : PB-1.09.00149 
MAPPI No. : 91 – S – 0175 
STTD No. : 06/BL/STTD-P/AB/2006 
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PERNYATAAN PENILAI  
 
Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :  
 
1 Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian ini 

adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari penilai.  
 

2 Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian 
pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date).  
 

3 Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam 
Laporan Penilaian Properti.  
 

4 Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional 
telah disajikan sebagai Kesimpulan Nilai. 
  

5 Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi dan kondisi pembatas yang 
dilaporkan.  
 

6 Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan ini dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 

7 Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil penilaian yang 
dibuat.  
 

8 Penilai telah melakukan inspeksi terhadap obyek penilaian.  
 

9 Imbalan jasa penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang 
dilaporkan.  
 

10 Penilaian dilakukan dengan memenuhi peraturan perundangan yang 
berlaku di Bapepam dan LK, KEPI dan SPI 2007.  
 

11 Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang 
ditentukan dan diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui 
pemerintah (MAPPI).  
 

12 Penilai memiliki pemahaman mengenai obyek penilaian yang dibuat.  
 

13 Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah 
menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan laporan penilaian.  
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No. Nama Tanda Tangan 

 

1. Asisten Penilai dan Penilai :  

 Karyawan Sembiring  

 MAPPI No. 09 – P – 02377  

   

 Sukarto Hasan, SE, MAPPI (Cert)  

 MAPPI No. 91 – S – 0173  

 Ijin Penilai No. P - 1.09.00161  

 

2. Pemeriksa  

 Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert)  

 Ijin Penilai No. PB – 1.09.0148  

 MAPPI No. 81 – S – 00014  

 STTD No. 08/BL/STTD-P/AB/2006  

   

 Odih Samaun  

 MAPPI No. 88 – T – 0126  

   

  

 

3. Penanggung Jawab  

 Dewi Apriyanti, SE, MAPPI (Cert)  

 Ijin Penilai No. PB-1.09.00149  

 MAPPI No. 91 – S – 0175  

 STTD No. 06/BL/STTD-P/AB/2006  
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Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas  
Asumsi-asumsi  
� Kami mengasumsikan bahwa Perusahaan merupakan suatu usaha             

yang sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan operasionalnya            
di masa yang akan datang,  serta dikelola oleh manajemen yang 
profesional  dan kompeten  serta  dikelola oleh  manajemen yang sama.  

� Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam laporan adalah  
relevan, benar dan akurat, sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik 
penilai.  

� Nilai dicantumkan dalam mata uang Indonesia (IDR).  
� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim     

politik, ekonomi dan hukum dimana PT Harum Energy melakukan 
bisnisnya.  

� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur       
dan manajemen PT Harum Energy Tbk.  

� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan           
baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.  

� Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap pertikaian   
antar industri atau asosiasi tenaga kerja.  

 
Kondisi Pembatas  
� Laporan ini disusun untuk maksud serta tujuan yang dinyatakan                

dalam laporan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan   
serta kondisi yang lain tanpa persetujuan tertulis dari KJPP Nirboyo A., 
Dewi A. & Rekan.  

� Kami tidak melakukan verifikasi maupun konfirmasi atas data-data     
yang telah diterima sehingga kami tidak bertanggungjawab atas  
kebenaran dan kelengkapan data maupun kebenaran atas penyajian            
dari data-data tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas segala 
kerugian, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh 
ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi  
tidak lengkap atau dapat disalahartikan.   

� Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data yang diberikan   oleh 
manajemen.  Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung 
dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi 
yang mendasarinya, perubahan  pada data seperti adanya informasi 
baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus, 
ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian 
kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data 
yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa 
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perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari 
laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan 
cara yang professional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya 
kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh 
analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang 
dijadikan sebagai dasar penilaian.  

� Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau 
melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 
setelah tanggal laporan ini. Walaupun demikian, kami mengharapkan 
untuk  tetap memiliki hak untuk menegaskan kembali laporan  penilaian 
ini, jika diperlukan, merubah atau melengkapi hasil dari laporan ini, 
dan jika terdapat tambahan informasi yang relevan  setelah tanggal 
laporan ini yang kami anggap dapat berpengaruh  secara signifikan 
terhadap hasil penilaian kami. Laporan penilaian ini hanya dipersiapkan 
untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan 
di atas dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain.  

� KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai 
dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan 
finansial terhadap nilai yang diperoleh.  

� Analisa, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini 
telah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007).  

� Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (seal) KJPP
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan  
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Jakarta, 15 Juli 2010  
 
Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Independen  
PT HARUM ENERGY Tbk  
Jalan Alaydrus No. 80,  
Jakarta Pusat 10130  
 
Dengan hormat,  
 
Hal  :  File No. 10-128/HE/MSJ/P/LR  
  Laporan Ringkas Penilaian Properti milik  
   PT Mahakam Sumber Jaya.  
�������������������������������������  
Berdasarkan permintaan dari PT Harum Energy Tbk tentang penilaian atas 
properti milik PT Harum Energy Tbk yang tertuang dalam :  
- Surat Permintaan Penilaian Properti dari PT Harum Energy                        

No. 008/III/OT-HE/AC/10 tertanggal 4 Januari 2010,  
- Surat Penawaran No. 003/NDR-DA/Prop/I/10 tertanggal 11 Januari 2010                      

dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan yang telah disetujui 
oleh PT Harum Energy dan ditindak lanjuti dengan,  

- Surat Penunjukan Penilaian Properti dari PT Harum Energy                        
No. 002/II/OT-HE/AC/10 tertanggal 9 Februari 2010 dan,  

- Surat Perjanjian Kerja ("SPK") antara PT Harum Energy dan KJPP Nirboyo 
Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan tertanggal 25 Januari 2010,  

- Surat permintaan Perubahan Tanggal Penilaian dari PT Harum Energy          
No. 014/IV/OT-HE/AC/10 tertanggal 28 April 2010,  

- Addendum Surat Penawaran kami No. 003/NDR-DA/Prop/I/10/Add 
tertanggal 28 April 2010 yang telah disetujui dan  

- Addendum SPK, tertanggal 11 Mei 2010.  
 
Kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik yang independen berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha            
No. 2.09.0018 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK berdasarkan Surat             
No. S.8492/BL/2009 yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal                   
16  September 2009, telah melakukan penelaahan dan penilaian atas properti 
milik PT Mahakam Sumber Jaya.  
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Lingkup Penilaian  
Properti yang dinilai berupa tanah, bangunan-bangunan, sarana pelengkap 
lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, kendaraan-kendaraan, alat-alat 
berat, peralatan kantor dan peralatan telekomunikasi yang terletak di desa 
Separi, kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara, 
KalimantanTimur, dikatagorikan sebagai properti umum dan merupakan Aset 
Operasional.  

Tujuan Penilaian  
Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan Nilai Pasar 
(Market Value) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 
kebijaksanaan manajemen dalam rangka untuk keperluan Initial Public 
Offering (IPO), oleh karena itu isi laporan ini tidak direkomendasikan 
digunakan untuk tujuan lain selain yang dinyatakan di sini.  

Tanggal Inspeksi  
Berdasarkan penugasan yang kami terima, kami telah melakukan inspeksi ke 
lokasi obyek penilaian pada tanggal 15 - 20 Pebruari 2010 dan pada tanggal                  
14 - 15 Mei 2010.  

Tanggal Penilaian  
Tanggal penilaian adalah per tanggal 31 Maret 2010.  

Tanggal Laporan Penilaian   
Tanggal Laporan Penilaian adalah pertanggal 15 Juli 2010.  

Basis Nilai Basis nilai yang digunakan dalam penilaian ini adalah Nilai Pasar 
(Market Value).  

"Nilai Pasar" (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal 
Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau 
hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat 
membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas 
ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak 
masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-
hatian dan tanpa paksaan.   
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Informasi Yang Digunakan   
Dalam mempersiapkan laporan penilaian ini, kami menggunakan data dan 
informasi relevan yang disediakan oleh manajemen, antara lain:  
• Tanah  

�  Surat Permohonan Hak Guna Bangunan  
�  Ijin Lokasi penambangan batubara, jalan angkut dan pelabuhan  
�  Persetujuan pengelolaan dermaga  
�  Ijin penyimpanan limbah bahan berbahaya  
�  Ijin tanki penimbunan bahan bakar  
�  Persetujuan pembangunan gudang bahan peledak  
�  Ijin pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak  
�  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  
�  SK Menteri Kehutanan tentang Ijin Pinjam Pakai kawasan hutan untuk  

eksploitasi batubara.  
 

• Bangunan - bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya  
� Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  
�  Lay out bangunan  
�  Kontrak pembangunan  

 

• Mesin-mesin & Peralatannya  
�  Invoice-invoice  
�  Kontrak pembelian  

 

• Peralatan Kantor dan Peralatan Komunikasi  
�  Daftar peralatan kantor dan peralatan komunikasi sesuai dengan laporan 

keuangan. 
  

• Kendaraan-kendaraan dan Alat-alat Berat  
�  STNK & BPKB  

 

Selain data tersebut kami juga melakukan wawancara dengan manajemen 
perusahaan.  
 

Untuk mendapatkan data dan informasi properti yang dinilai selain dari 
manajemen perusahaan kami juga mengumpulkan data dan informasi yang 
berasal dari media cetak, internet dan hasil analisis lainnya yang dianggap 
releven.  
 

Kami mengasumsikan bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pihak 
manajemen telah diungkapkan sepenuhnya, sejujurnya, benar dan akurat.  
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Dalam penilaian ini kami anggap bahwa surat-surat yang berhubungan dengan 
kepemilikan properti tersebut dapat diperjual-belikan, bebas dari sengketa 
atau ikatan-ikatan lainnya dan kepemilikannya dapat dipindah-tangankan.  

Pendekatan dan Metode  

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)  
Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau 
pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai 
melalui proses perbandingan.  
 
Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan 
transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti 
yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.  
 
Selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan 
perbedaannya untuk menentukan besarnya penyesuaian (adjustment) yang 
akan diberikan untuk menentukan nilai objek penilaian.  
Prosedur penerapan pendekatan perbandingan penjualan biasanya mengikuti 
sistematika sebagai berikut :   
a) Meneliti pasar untuk mendapatkan informasi transaksi penjualan dan  

mendapatkan daftar propertiproperti sejenis dengan objek penilaian yang 
sedang ditawarkan atau ditransaksikan.  

b) Melakukan verifikasi informasi dengan mengkonfirmasi data apakah 
memenuhi keakuratan dan sesuai kenyataan serta memastikan apakah data 
transaksi yang diperoleh mencerminkan keadaan sebagaimana disyaratkan 
oleh kriteria pasar wajar.  

c) Membandingkan objek penilaian dan properti pembanding dengan 
menggunakan elemenelemen pembanding yang sesuai dan mengadakan 
penyesuaian terhadap harga penjualan dari properti pembanding.   

d) Melakukan rekonsiliasi berbagai indikasi nilai yang dihasilkan dari analisis 
perbandingan ke dalam indikasi nilai tunggal (single value indication) atau 
dalam range nilai (untuk kondisi pasar yang kurang pasti). Adapun beberapa 
elemen perbandingan yang sering dipertimbangkan adalah : Jenis hak yang 
melekat pada properti;  
� Kondisi penjualan;  
� Kondisi pasar;  
� Lokasi;  
� Karakteristik fisik;  
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Metode yang kami gunakan dalam pendekatan ini adalah :  

Metode Persentase  
Metode Persentase adalah perbaikan dari metode jumlah bulat (lump sum). 
Perbedaanperbedaan penting antara properti yang dinilai dengan properti 
pembanding adalah ditandai dengan pencocokan per bagian yang dibuat untuk 
perbedaan masingmasing bagian apakah tambah atau kurang.  
 
Pendekatan Biaya (Cost Approach)  
 
Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagai substitusi 
dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti lain baik 
berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan 
kegunaan sebanding.  
 
Biaya reproduksi (reproduction) atau penggantian (replacement) dapat 
dipahami sebagai berikut :  
a) Biaya reproduksi adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun dengan  

menggunakan harga yang berlaku pada saat penilaian dilakukan, yang 
merupakan duplikat atau replika dari properti yang dinilai, dengan 
menggunakan bahanbahan, standar konstruksi, rancangan, denah dan 
kualitas pekerjaan yang sama dan menyatukan semua kekurangan, 
kelebihan dan kemunduran fisik bangunan.  

b) Biaya penggantian adalah perkiraan biaya untuk membangun dengan 
menggunakan harga yang berlaku saat penilaian dilakukan dimana 
bangunan yang dinilai menggunakan bahanbahan modern serta standar 
dengan rancangan masa kini.  

 
Unsurunsur biaya yang digunakan meliputi biaya langsung (direct cost) dan 
biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung meliputi biaya bahan dan 
upah. Biaya ini juga dapat dibagi ke dalam biaya struktur dan biaya komponen 
material, termasuk ijin bangunan. Biaya tidak langsung meliputi biaya 
perencanaan, pengawasan, asuransi, pajak dan jasa kontraktor.  
 
Teknik atau metode untuk menghitung biaya reproduksi/penggantian dapat 
dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode  berikut ini :  
- Metode Meter Persegi (Square Meter Method) 

Metode perhitungan estimasi biaya pembangunan berdasarkan satuan mata 
uang per unit luas atau volume.  
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- Metode Unit Terpasang (Unit In Place Method)  
Metode perhitungan estimasi biaya pembangunan berdasarkan harga satuan 
unit terpasang.  

 
Penyusutan atau depresiasi dalam pendekatan biaya adalah besarnya 
perbedaan antara biaya pembuatan/penggantian baru dari suatu 
bangunan/pengembangan pada suatu tanggal penilaian dengan nilai pasar. 
Penyusutan tersebut dapat dikategorikan kerusakan fisik, kemunduran 
fungsional dan kemunduran eksternal (ekonomi). Penyusutan dalam akuntansi 
berbeda dengan penyusutan dalam pendekatan biaya.  
 
� Penyusutan fisik (Physical Deterioration)  

Penyusutan fisik dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh 
dari penggunaan dan kerusakan yang tidak biasanya serta pengaruh dari 
elemen bahan atau konstruksi. Dalam arti umum penyusutan fisik sebagian 
besar dipengaruhi oleh umur properti, pemeliharaan dan intensitas 
pemakaian.  

 
� Kemunduran fungsi (Functional Obsolescence)  

Kemunduran fungsi lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
struktur bangunan yang tidak benar, kekurangan atau kelebihan desain dan 
kemunduran teknologi.  

 
� Kemunduran eksternal (External Obsolescence)  

Sering disebut kemunduran ekonomis, yaitu kemunduran yang disebabkan 
oleh faktor faktor luar yang dapat mempengaruhi nilai properti, seperti 
faktor ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah dan lingkungan. 

 
�  

318



Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018

Dasar pemilihan pendekatan dan metode tersebut adalah :  
 
1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
 

- Tanah
Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan alasan data 
pasar pembanding tanah cukup tersedia di lingkungan tersebut.  
 

- Peralatan Kantor dan Peralatan Komunikasi  
Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan alasan data 
pasar pembanding cukup tersedia  
 

- Kendaraan-kendaraan  
Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan alasan data 
pasar pembanding cukup tersedia.  

 
- Alat-alat Berat  

Metode yang digunakan adalah Metode Persentase dengan alasan data 
pasar pembanding cukup tersedia.  

 
 
2. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
 

- Bangunan-bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya  
Untuk menetapkan Nilai Pasar Bangunan-bangunan dan Sarana 
Pelengkap Lainnya maka kami menggunakan Metode Meter Persegi 
dengan alasan yang paling sesuai sebab data pasar pembanding kurang 
tersedia dan tidak mencukupi khususnya di Indonesia.  

 
- Mesin-mesin dan peralatannya  

Untuk menetapkan Nilai Pasar Mesin-mesin dan peralatannya maka 
kami menggunakan Metode Unit Terpasang dengan alasan yang paling 
sesuai sebab data pasar pembanding kurang tersedia dan tidak 
mencukupi khususnya di Indonesia.  
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Penjelasan Singkat tentang perusahaan  
 
PT Mahakam Sumber Jaya bergerak dalam bidang pertambangan batubara 
yang terletak di desa Separi, kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
 
PT Mahakam Sumber Jaya didirikan pada bulan Juni 1994 dan bersama dengan 
Pemerintah menandatangani PKP2B generasi ketiga pada tahun 2000.                     
PT Mahakam Sumber Jaya memulai kegiatan eksploitasinya pada tahun 2004 
dan saat ini merupakan operasi pertambangan terbesar Perseroan dari segi 
volume produksi. Perseroan memiliki 80% saham dalam PT Mahakam Sumber 
Jaya.  
 
 
Hasil Penilaian  
Kami telah melakukan inspeksi secara langsung atas properti tersebut dan 
menyelidiki data pasar setempat. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang 
kami lakukan atas properti yang kami nilai, kami sampaikan ringkasan hasil 
penilaian sebagai berikut :  
 

U r a i a n 
Nilai Pasar 

 (IDR) 
- Tanah (277.694 m²)  5.554.000.000 
- Bangunan-bangunan 4.170.000.000 
- Sarana pelengkap lainnya 218.019.000.000 
- Mesin-mesin dan peralatannya 75.949.000.000 
- Peralatan kantor dan peralatan komunikasi 285.000.000 
- Kendaraan-kendaraan 16.135.000.000 
- Alat-alat berat 34.776.000.000 

Jumlah 354.888.000.000 

Kesimpulan Nilai  
Berdasarkan pendekatan dan metode perhitungan diatas dan dengan 
mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan 
serta berbagai faktor yang mempengaruhi Nilai Pasar, maka kami 
berkesimpulan bahwa jumlah sebesar :  
 

IDR 354.888.000.000,- 
(TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT MILYAR 

DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) 
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merupakan Nilai Pasar dari properti milik PT Mahakam Sumber Jaya yang 
dinilai per tanggal 31 Maret 2010, dengan berpedoman pada asumsi-asumsi 
dan syarat-syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan ini.  
 
 
Penutup 
Laporan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian isi 
dari laporan ini tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi yang 
terkandung di dalamnya dapat menyebabkan pengertian yang berbeda. 

 
Disini kami tegaskan bahwa kami bekerja secara obyektif dan bebas dari 
konflik kepentingan dan tidak menarik keuntungan baik sekarang maupun di 
masa yang akan datang. Kami telah melakukan penilaian dan pembuatan 
laporan penilaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Bapepam dan 
LK, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI 
2007), Standar Penilaian yang berlaku umum (jika tidak diatur dalam SPI 
2007). 
 
Akhirnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam melakukan 
penilaian dan menyusun laporan ini, kami ucapkan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan 
 
 
 
 
DEWI APRIYANTI, SE. MAPPI (Cert)
Senior Partner 
Ijin Penilai No. : PB-1.09.00149 
MAPPI No. : 91 – S – 0175 
STTD No. : 06/BL/STTD-P/AB/2006 
 

 
 

Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018
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PERNYATAAN PENILAI 
 
Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :  
1 Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian ini 

adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari penilai.  
2 Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian 

pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date)  
3 Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam 

Laporan Penilaian Properti  
4 Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional 

telah disajikan sebagai Kesimpulan Nilai  
5 Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi dan kondisi pembatas yang 

dilaporkan.  
6 Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan ini dapat 

dipertanggungjawabkan  
7 Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil penilaian yang 

dibuat.  
8 Penilai telah melakukan inspeksi terhadap obyek penilaian.  
9 Imbalan jasa penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang 

dilaporkan.  
10 Penilaian dilakukan dengan memenuhi peraturan perundangan yang 

berlaku di Bapepam dan LK, KEPI dan SPI 2007.  
11 Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang 

ditentukan dan diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui 
pemerintah (MAPPI).  

12 Penilai memiliki pemahaman mengenai obyek penilaian yang dibuat.  
13 Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah 

menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan laporan penilaian.  
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No. Tanda Tangan

1. Asisten Penilai dan Penilai :
Karyawan Sembiring
MAPPI No. 09 - P - 02377

Budi Raharjo
MAPPI No. 07 - P - 02122

Mamat Nurachmat
MAPPI No. 91 - T - 0154

Ahmad Munif, ST
MAPPI No. 02 - T - 1678

2. Pemeriksa :
Sukarto Hasan, SE, MAPPI (Cert)
Ijin Penilai No. P-1.09.00161
MAPPI No. 91 - S - 0173

Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert)
Ijin Penilai No. PB - 1.09.0148
MAPPI No. 81 - S - 00014
STTD No. 08/BL/STTD-P/AB/2006

3. Penanggung Jawab :
Dewi Apriyanti, SE, MAPPI (Cert)
Ijin Penilai No. PB - 1.09.00149
MAPPI No. 91 - S - 0175
STTD No. 06/BL/STTD-P/AB/2006

Nama

�  

Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018
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Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas  

Asumsi-asumsi :  
� Kami mengasumsikan bahwa Perusahaan merupakan suatu usaha yang 

sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan operasionalnya dimasa 
yang akan datang, serta dikelola oleh manajemen yang profesional dan 
kompeten serta di kelola oleh manajemen yang sama.  

� Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam laporan adalah relevan, 
benar dan akurat, sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik penilai.  

� Nilai dicantumkan dalam IDR.  
� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, 

ekonomi dan hukum dimana PT Mahakam Sumber Jaya melakukan bisnisnya   
� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan 

manajemen PT Mahakam Sumber Jaya.  
� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, 

tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.  
� Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap pertikaian antar 

industri atau asosiasi tenaga kerja.  
 
Kondisi Pembatas :  
� Laporan ini disusun untuk maksud serta tujuan yang dinyatakan dalam 

laporan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan serta kondisi 
yang lain tanpa persetujuan tertulis dari KJPP Nirboyo A., Dewi A. & 
Rekan.  

� Kami tidak melakukan verifikasi maupun konfirmasi atas data-data yang 
telah diterima sehingga kami tidak bertanggungjawab atas kebenaran dan 
kelengkapan data maupun kebenaran atas penyajian dari data-data 
tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya 
ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan 
informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap atau 
dapat di salahartikan.  

� Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data yang diberikan oleh 
manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari 
kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari 
publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus, ataupun dari 
sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh 
karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang 
digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa 
perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan  

324



Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018

penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang 
professional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan 
terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, 
ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar 
penilaian.  

� Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi 
penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal 
laporan ini. Walaupun demikian, kami mengharapkan untuk tetap memiliki 
hak untuk menegaskan kembali laporan penilaian ini, jika diperlukan, 
merubah atau melengkapi hasil dari laporan ini, dan jika terdapat 
tambahan informasi yang relevan setelah tanggal laporan ini yang kami 
anggap dapat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penilaian kami. 
Laporan penilaian ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai 
dengan tujuan yang telah disebutkan di atas dan tidak dapat dipergunakan 
untuk tujuan lain.  

� KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan 
karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial 
terhadap nilai yang diperoleh.  

� Analisa, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah 
sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007).  

� Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (seal) KJPP
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan

326



Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018

Jakarta, 15 Juli 2010  
 
Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Independen  
PT HARUM ENERGY Tbk  
Jalan Alaydrus No. 80,  
Jakarta Pusat 10130  
 
Dengan hormat,  
 
Hal  : File No. 10-122/HE/LLJ/P/LR  
 Laporan Ringkas Penilaian Properti milik  
 PT Layar Lintas Jaya  
������������������������������������������������  
Berdasarkan permintaan dari PT Harum Energy Tbk tentang penilaian atas 
properti milik PT Harum Energy Tbk yang tertuang dalam :  
- Surat Permintaan Penilaian Properti dari PT Harum Energy                        

No. 008/III/OT-HE/AC/10 tertanggal 4 Januari 2010,  
- Surat Penawaran No. 003/NDR-DA/Prop/I/10 tertanggal 11 Januari 2010                      

dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan yang telah disetujui 
oleh PT Harum Energy dan ditindak lanjuti dengan,  

- Surat Penunjukan Penilaian Properti dari PT Harum Energy                        
No. 002/II/OT-HE/AC/10 tertanggal 9 Februari 2010 dan,  

- Surat Perjanjian Kerja ("SPK") antara PT Harum Energy dan KJPP Nirboyo 
Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan tertanggal 25 Januari 2010,  

- Surat permintaan Perubahan Tanggal Penilaian dari PT Harum Energy                 
No. 014/IV/OT-HE/AC/10 tertanggal 28 April 2010,  

- Addendum Surat Penawaran kami No. 003/NDR-DA/Prop/I/10/Add 
tertanggal 28 April 2010 yang telah disetujui dan  

- Addendum SPK, tertanggal 11 Mei 2010.  
 

Kami  sebagai Kantor Jasa Penilai Publik yang independen berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha                 
No. 2.09.0018 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK berdasarkan Surat                 
No. S.8492/BL/2009 yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal                        
16 September 2009, telah melakukan penelaahan dan penilaian atas properti 
milik PT Layar Lintas Jaya  
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Lingkup Penilaian  
Properti yang dinilai berupa peralatan transportasi (tongkang, tug boat dan 
kendaraan-kendaraan) yang terletak di desa Separi, kecamatan Tenggarong 
Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dikatagorikan 
sebagai properti umum dan merupakan Aset Operasional.  
 
Tujuan Penilaian  
Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan Nilai Pasar 
(Market Value) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 
kebijaksanaan manajemen dalam rangka untuk keperluan Initial Public 
Offering (IPO), oleh karena itu isi laporan ini tidak direkomendasikan 
digunakan untuk tujuan lain selain yang dinyatakan di sini.  

Tanggal Inspeksi  
Berdasarkan penugasan yang kami terima, kami telah melakukan inspeksi ke 
lokasi obyek penilaian pada tanggal 15 - 20 Pebruari 2010 dan pada tanggal                
14 - 15 Mei 2010.  

Tanggal Penilaian  
Tanggal penilaian adalah per tanggal 31 Maret 2010.  

Tanggal Laporan Penilaian  
Tanggal Laporan Penilaian adalah pertanggal 15 Juli 2010.  

Basis Nilai Basis nilai yang digunakan dalam penilaian ini adalah Nilai Pasar 
(Market Value).  
 
"Nilai Pasar" (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal 
Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau 
hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat 
membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas 
ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak 
masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-
hatian dan tanpa paksaan.   
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Informasi yang Digunakan  
Dalam mempersiapkan laporan penilaian ini, kami menggunakan data dan 
informasi relevan yang disediakan oleh manajemen, antara lain:  
� Peralatan Transportasi (Tongkang, Tug Boat dan Kendaraan-kendaraan)  

•  Tongkang dan Tug Boat  
–  Ship’s particular  
–  Surat laut  
–  Surat ukur internasional  
–  Grosse akte dikeluarkan Departemen Perhubungan  
 

� Kendaraan-kendaraan  
- STNK dan BPKB 
- Daftar kendaraan-kendaraan  

 
Selain data tersebut kami juga melakukan wawancara dengan manajemen 
perusahaan.  
 
Untuk mendapatkan data dan informasi properti yang dinilai selaian dari 
manajemen perusahaan kami juga mengumpulkan data dan informasi yang 
berasal dari media cetak, internet dan hasil analisis lainnya yang dianggap 
relevan.  
 
Kami mengasumsikan bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pihak 
manajemen telah diungkapkan sepenuhnya, sejujurnya, benar dan akurat.  
 
Dalam penilaian ini kami anggap bahwa surat-surat yang berhubungan dengan 
kepemilikan properti tersebut dapat diperjual-belikan, bebas dari sengketa 
atau ikatan-ikatan lainnya dan kepemilikannya dapat dipindah-tangankan.  

Pendekatan dan Metode  

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)  
 
Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau 
pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai 
melalui proses perbandingan.  
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Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan 
transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti 
yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.  
 
Selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan 
perbedaannya untuk menentukan besarnya penyesuaian (adjustment) yang 
akan diberikan untuk menentukan nilai objek penilaian.  
Prosedur penerapan pendekatan perbandingan penjualan biasanya mengikuti 
sistematika sebagai berikut :  
a)  Meneliti pasar untuk mendapatkan informasi transaksi penjualan dan  

mendapatkan daftar propertiproperti sejenis dengan objek penilaian yang 
sedang ditawarkan atau ditransaksikan.  

b) Melakukan verifikasi informasi dengan mengkonfirmasi data apakah 
memenuhi keakuratan dan sesuai kenyataan serta memastikan apakah 
data transaksi yang diperoleh mencerminkan keadaan sebagaimana 
disyaratkan oleh kriteria pasar wajar.  

c) Membandingkan objek penilaian dan properti pembanding dengan 
menggunakan elemenelemen pembanding yang sesuai dan mengadakan 
penyesuaian terhadap harga penjualan dari properti pembanding.   

d)  Melakukan rekonsiliasi berbagai indikasi nilai yang dihasilkan dari analisis 
perbandingan ke dalam indikasi nilai tunggal (single value indication) atau 
dalam range nilai (untuk kondisi pasar yang kurang pasti). Adapun 
beberapa elemen perbandingan yang sering dipertimbangkan adalah :  
� Jenis hak yang melekat pada properti;  
� Kondisi pasar;  
� Karakteristik fisik;  

Metode-metode yang kami gunakan dalam pendekatan ini adalah : Metode 
Persentase   
Metode Persentase adalah perbaikan dari metode jumlah bulat (lump sum). 
Perbedaanperbedaan penting antara properti yang dinilai dengan properti 
pembanding adalah ditandai dengan pencocokan per bagian yang dibuat untuk 
perbedaan masingmasing bagian apakah tambah atau kurang.  
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Dasar pemilihan pendekatan dan metode tersebut adalah  

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).  
 
- Peralatan Transportasi (Tongkang, Tug Boat dan  Kendaraan- 

kendaraan)  
Untuk menetapkan Nilai Pasar dari peralatan transportasi kami 
menggunakan  pendekatan data pasar (Market Data Approach) dengan 
Metode Persentase dengan alasan data pasar pembanding cukup tersedia.  

Penjelasan Singkat tentang perusahaan  

PT Layar Lintas Jaya, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
transportasi laut yang tergabung dalam group PT Harum Energy Tbk yang 
terletak di Desa Separi, kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur.  
 
PT Layar Lintar Jaya didirikan di Jakarta dengan nama PT Layar Lintas Jaya, 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 6 September 
2002 (“Akta No. 11/2002”) sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan 
Naskah Pendirian PT Layar Lintar Jaya No. 83 tanggal 30 Maret 2004 (“Akta 
No. 83/2004”) sebagaimana diubah kembali oleh Akta Perubahan Naskah 
Pendirian PT Layar Lintar Jaya No. 127 tanggal 30 Juni 2004 (“Akta No. 
127/2004”), ketiganya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dengan 
Surat Keputusan No. C-16929 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.02.1.61.27889 pada 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 
1462/BH/09.02/IX/2004 tanggal 8 September 2004, serta telah diumumkan 
dalam BNRI No. 78,  tanggal 28 September 2004, TBN No. 9667.  
Anggaran Dasar PT Layar Lintar Jaya telah beberapa kali diubah, dan 
perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemeganh Saham 
Luar Biasa No. 94 tanggal 26 November 2009 yang dibuat di hadapan Sugito 
Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta  (“Akta No. 94/2009”), yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
AHU-57980.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079150.AH.01.09.Tahun 2009 
tanggal 26 November 2009.  
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Hasil Penilaian  
Kami telah melakukan inspeksi secara langsung atas properti tersebut dan 
menyelidiki data pasar. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang kami 
lakukan atas properti yang kami nilai, kami sampaikan ringkasan hasil 
penilaian sebagai berikut :  
 

Uraian 
Nilai Pasar 

(IDR) 
- Tongkang 280.883.000.000 
- Tug Boat 177.120.000.000
- Kendaraan-kendaraan 2.988.000.000

- Jumlah 460.991.000.000 
 
 
Kesimpulan Nilai  
 
Berdasarkan pendekatan dan metode perhitungan diatas dan dengan 
mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan 
serta berbagai faktor yang mempengaruhi Nilai Pasar, maka kami 
berkesimpulan bahwa jumlah sebesar :  
 

IDR 460.991.000.000,- 
(EMPAT RATUS ENAM PULUH MILYAR 

SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA RUPIAH) 
 
merupakan Nilai Pasar dari properti milik PT Layar Lintas Jaya yang dinilai per 
tanggal 31 Maret 2010, dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan syarat-
syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan ini.  
 
�  
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Penutup 
Laporan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian isi 
dari laporan ini tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi yang 
terkandung di dalamnya dapat menyebabkan pengertian yang berbeda. 

 
Disini kami tegaskan bahwa kami bekerja secara obyektif dan bebas dari 
konflik kepentingan dan tidak menarik keuntungan baik sekarang maupun di 
masa yang akan datang. Kami telah melakukan penilaian dan pembuatan 
laporan penilaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Bapepam dan 
LK, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI 
2007), Standar Penilaian yang berlaku umum (jika tidak diatur dalam SPI 
2007). 
 
Akhirnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam melakukan 
penilaian dan menyusun laporan ini, kami ucapkan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan 
 
 
 
 
DEWI APRIYANTI, SE. MAPPI (Cert)
Senior Partner 
Ijin Penilai No. : PB-1.09.00149 
MAPPI No. : 91 – S – 0175 
STTD No. : 06/BL/STTD-P/AB/2006 
 

Kantor Jasa Penilai Publik
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin No. : 2.09.0018
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PERNYATAAN PENILAI  
 
Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :  
 
1 Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian ini 

adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari penilai.  
 

2 Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian 
pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date).  
 

3 Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam 
Laporan Penilaian Properti.  
 

4 Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional 
telah disajikan sebagai Kesimpulan Nilai. 
 

5 Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi dan kondisi pembatas yang 
dilaporkan.  
 

6 Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan ini dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 

7 Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil penilaian yang 
dibuat.  
 

8 Penilai telah melakukan inspeksi terhadap obyek penilaian.  
 

9 Imbalan jasa penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang 
dilaporkan.  
 

10 Penilaian dilakukan dengan memenuhi peraturan perundangan yang 
berlaku di Bapepam dan LK, KEPI dan SPI 2007.  
 

11 Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang 
ditentukan dan diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui 
pemerintah (MAPPI).  
 

12 Penilai memiliki pemahaman mengenai obyek penilaian yang dibuat.  
 

13 Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah 
menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan laporan penilaian.  
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No. Nama Tanda Tangan 

 

1. Asisten Penilai dan Penilai :  

 Karyawan Sembiring  

 MAPPI No. 09 – P – 02377  

   

 Ahmad Munif  

 MAPPI No. 02 – T – 1678  

   

 

2. Pemeriksa  

 Sukarto Hasan, MAPPI (Cert)  

 Ijin Penilai No. . P - 1.09.00161  

 MAPPI No. 91 – S – 0173  

   

 Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert)  

 Ijin Penilai No. PB-1.09.00148  

 MAPPI No. 81 – S – 0014  

 STTD No. 08/BL/STTD-P/AB/2006  

  

 

3. Penanggung Jawab  

 Dewi Apriyanti, SE, MAPPI (Cert)  

 Ijin Penilai No. PB-1.09.00149  

 MAPPI No. 91 – S – 0175  

 STTD No. 06/BL/STTD-P/AB/2006  
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Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas  

Asumsi-asumsi  
� Kami mengasumsikan bahwa Perusahaan merupakan suatu usaha yang 

sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan operasionalnya di masa 
yang akan datang, serta dikelola oleh manajemen yang profesional dan 
kompeten serta dikelola oleh manajemen yang sama.  

� Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam laporan adalah 
relevan, benar dan akurat, sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik 
penilai.  

� Nilai dicantumkan dalam mata uang Indonesia (IDR).  
� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, 

ekonomi dan hukum dimana PT Layar Lintas Jaya melakukan bisnisnya.  
� Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan 

manajemen PT Layar Lintas Jaya.  
� Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap pertikaian 

antar industri atau asosiasi tenaga kerja.  
 
 
Kondisi Pembatas  

� Laporan ini disusun untuk maksud serta tujuan yang dinyatakan                
dalam laporan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan   
serta kondisi yang lain tanpa persetujuan tertulis dari KJPP Nirboyo A., 
Dewi A. & Rekan.  
 

� Kami tidak melakukan verifikasi maupun konfirmasi atas data-data      
yang telah diterima sehingga kami tidak bertanggungjawab atas  
kebenaran dan kelengkapan data maupun kebenaran atas penyajian            
dari data-data tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas segala 
kerugian, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh 
ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi  
tidak lengkap atau dapat disalahartikan.   
 

� Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data yang diberikan                
oleh  manajemen.  Mengingat hasil dari  penilaian kami sangat                        
tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta 
asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan  pada data seperti             
adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil 
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penyelidikan khusus, ataupun dari sumber-sumber lainnya akan            
merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan 
bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh 
terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat 
bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah 
dilaksanakan  dengan  itikad  baik dan dengan cara yang professional, 
kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadinya 
perbedaan  kesimpulan  yang  disebabkan oleh analisis tambahan,  
ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar 
penilaian.  
 

� Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau 
melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 
setelah tanggal laporan ini. Walaupun demikian, kami mengharapkan 
untuk  tetap memiliki hak untuk menegaskan kembali laporan  penilaian 
ini, jika diperlukan, merubah atau melengkapi hasil dari laporan ini, dan 
jika terdapat tambahan informasi yang relevan  setelah tanggal laporan ini 
yang kami anggap dapat berpengaruh  secara signifikan terhadap hasil 
penilaian kami. Laporan penilaian ini hanya dipersiapkan untuk dapat 
dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas dan 
tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain.  
 

� KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai             
dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan   
finansial terhadap nilai yang diperoleh.  
 

� Analisa, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini 
telah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007).  
 

� Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (seal) KJPP
Nirboyo A., Dewi A. & Rekan  

 
�
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XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan 
FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada 
para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini. FPPS 
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus 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 UUPM, Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung 
Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran 
Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  No.KEP-45/PM/2000 tanggal  
27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

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

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang 
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan 
dengan KSEI pada tanggal 9 Juni 2010 dengan No.: SP-013/PE/KSEI/0610.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku 
ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham, 
tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam 
Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening 
efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 2010 
setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan 
atau BAE.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, 
pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk 
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda 
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham 
dalam Penitipan Kolektif.

3. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan 
saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat 
dalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di 
KSEI.
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5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak 
memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain 
yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 
saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE, melalui rekening efek di KSEI untuk 
selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi rekening 
efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham 
yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan 
Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening 
efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada 
KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan 
mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat 
Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh 
KSEI.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan 
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang 
rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat 
dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian 
saham yang ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan  yang 
bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran 
Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan 
Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan 
pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, 
pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang 
sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan 
pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan 
pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 28 September 2010 dan ditutup pada tanggal 30 
September  2010 jam 16.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 16.00 WIB. 
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7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk 
setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Oktober 2010.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam 
mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi 
Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek pada :

 Rekening dalam denominasi Rupiah  Rekening dalam denominasi USD
 untuk nasabah ritel, institusi dan  khusus untuk
 agen penjual internasional agen penjual internasional

 Bank: Bank Mandiri Bank: Bank Mandiri
 Cabang: Berdharma Jakarta Cabang: Berdharma Jakarta

 Nomor Rekening: 122.000.561.788.4  Nomor Rekening: 122.000.561.789.2
 Atas Nama:  Atas Nama: 
 PT Ciptadana Securities IPO Harum Energy PT Ciptadana Securities IPO Harum Energy
 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik 
pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak 
ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran).
 
Seluruh dana pembayaraan pemesanan paling lambat harus sudah “in good funds” pada tanggal  
30 September 2010 pukul 15.00 WIB, untuk nasabah ritel dan institusi, sedangkan khusus untuk 
agen penjual internasional sudah harus ”in good funds” pada tanggal distribusi saham.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung 
jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana 
pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesanan pembelian 
saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian 
saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang 
dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas 
Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan 
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai 
bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham 
ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan 
untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan 
Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan 
diberikan langsung oleh Perseroan.
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10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Ciptadana Securities selaku Manajer Penjatahan 
dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (“Pooling”) dan penjatahan pasti (“Fixed 
Allotment”) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan 
Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam-LK No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan 
lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti 
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan 
oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

1. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan, 
yang akan dialokasikan kepada, namun tidak terbatas pada:

 (i)  Investor antara lain  
• Dana Pensiun
• Asuransi
• Reksadana
• Yayasan
• Institusi bentuk lain
• Individu baik domestik maupun luar negeri
• Manajemen dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan. 

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka 
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 
sebagai berikut :

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

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

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

2. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer 
Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

a.   Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, 
pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 
perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau pihak 
lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan 
terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka 
pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b.   Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di butir 2.a 
di atas 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 :
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i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa 
Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya 
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan 
diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah 
satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham 
tersebut akan dicatatkan.

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

iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima 
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan 
secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam-LK selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan 
Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-
LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan 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 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Perjanjian Emisi Efek No. 76 tanggal 14 Juni 2010 dan Perubahan Akta Perjanjian 
Emisi Efek No. 24 tanggal 17 September 2010, keduanya dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, 
S.H, Notaris di Jakarta, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK dan dengan hari 
terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini 
berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan Bapepam-LK No. 
IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. 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 
Penjamin Emisi Efek di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan 
diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari 
Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. 

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau 
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan 
tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank 
Indonesia ditambah 2% (dua persen) dari jumlah uang yang terlambat di bayar, yang dihitung dari 
Hari Kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan. 

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor 
yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek dimana Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan 
Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.
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Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 
18 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 76 tanggal 14 Juni 2010 dan Perubahan Akta Perjanjian 
Emisi Efek No. 24 tanggal 17 September 2010, keduanya dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H, 
Notaris di Jakarta, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum ini, maka: 

a) uang pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan telah diterima oleh Penjamin Emisi 
Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten, maka Penjamin Emisi Efek atau 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten yang telah menerima uang pemesanan 
wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja 
terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum 
tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;

b) Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian 
tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, 
dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten 
membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala 
tanggung jawabnya;

13.	 Penyerahan	Formulir	Konfirmasi	Penjatahan	Atas	Pemesanan	Pembelian	Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan 
dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan 
dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi 
Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda 
Terima Pemesanan Pembelian Saham. 

14. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan 
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih 
dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.
 
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) 
pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan 
lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.
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XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
 PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi 
Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar 
sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud 
adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK 

 PT Ciptadana Securities PT Mandiri Sekuritas
 Plaza Asia Office Park Unit 2 Plaza Mandiri Lt.28
 Jl. Jendral Sudirman Kav 59 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
 Jakarta, 12190 - Indonesia Jakarta12190 - Indonesia
 Telepon : (62-21) 255 74800 Telepon : (62-21) 526 3445
 Faksimili : (62-21) 255 74900 Faksimili : (62-21) 526 3507

PARA PENJAMIN EMISI EFEK 

 PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas PT Bahana Securities
 Artha Graha Building 26th Floor Graha Niaga Lt.18
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190 – Indonesia Jakarta 12190 – Indonesia
 Telepon: (62-21) 515 2640 Telepon: (62-21) 250 5080
 Faksimili: (62-21) 515 2266 Faksimili: (62-21) 250 5070 

 PT Bhakti Securities PT BNI Securities
 MNC Tower 1st & 4th Floor Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16
 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
 Jakarta 10340 – Indonesia Jakarta 10220 – Indonesia
 Telepon: (62-21) 392 2000 Telepon: (62-21) 255 43946
 Faksimili: (62-21) 398 36868 Faksimili: (62-21) 579 35831
 
 PT CIMB Securities Indonesia PT Danareksa Sekuritas
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt.20 Gedung Danareksa
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
 Jakarta 12190 – Indonesia Jakarta 10110 – Indonesia
 Telepon: (62-21) 515 1330 Telepon: (62-21) 350 9777
 Faksimili: (62-21) 515 1335 Faksimili: (62-21) 350 1817
 
 PT Danasakti Securities PT Dinamika Usahajaya
 Jl. Tanah Abang III No.6 Jl. KS. Tubun II/15
 Jakarta 10160 – Indonesia Jakarta 11410 – Indonesia
 Telepon: (62-21) 231 2345 Telepon: (62-21) 533 0987
 Faksimili: (62-21) 231 4880 Faksimili: (62-21) 533 0991
 
 PT Equity Securities Indonesia PT Lautandhana Securindo
 Wisma Sudirman Lt.14 Wisma Kyoei Prince 15th Floor
 Jl. Jend, Sudirman Kav.34 Jl. Jend. Sudirman Kav.3
 Jakarta – Indonesia Jakarta 10220 – Indonesia
 Telepon: (62-21) 570 0738 Telepon: (62-21) 578 51818
 Faksimili: (62-21) 570 3379 / 3380 Faksimili: (62-21) 578 51637
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 PT Minna Padi Investama PT OSK Nusadana Securities Indonesia
 Equity Tower Lt.11 Plaza Lippo Lt.14 Suite 1401
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12920 – Indonesia
 Jakarta 12190 – Indonesia Telepon: (62-21) 520 4599 / 4955
 Telepon: (62-21) 525 5555 Faksimili: (62-21) 520 4598
 Faksimili: (62-21) 525 6666 

 PT Panin Sekuritas Tbk. PT Phillip Securities Indonesia 
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt.17 ANZ Tower level 23B
 Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
 Jakarta 12190 – Indonesia Jakarta 10220 – Indonesia
 Telepon: (62-21) 515 3055 Telepon: (62-21) 579 00800
 Faksimili: (62-21) 515 3061 Faksimili: (62-21) 579 00809
 

PT Trimegah Securities Tbk.
Gedung Artha Graha Lt.18, 19 & 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (62-21) 515 2233
Faksimili: (62-21) 515 2320




