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Tanggal Efektif : 29 November 2013
Masa Penawaran : 3 - 5 Desember 2013
Tanggal Penjatahan : 9 Desember 2013
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 Desember 2013
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 11 Desember 2013
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 12 Desember 2013

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

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA 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–SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama: 

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri
Berkedudukan di Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah, Indonesia

Kantor Pusat: Kantor Perwakilan:
Jalan H. Udan Said No.47

Pangkalan Bun 74113, 
Kalimantan Tengah

Telepon: (0532) 21297
Faksimili: (0532)  21396

Equity Tower Lt.43 Unit C-D, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 

Jakarta 12190
Telepon: (+6221) 29035401
Faksimili: (+6221) 29035405

Situs Internet: www.ssms.co.id 
Alamat E-mail: corporate@ssms.co.id 

Pabrik Kelapa Sawit dan Palm Kernel (“PK”) :
Pabrik Sulung Pabrik Natai Baru Pabrik Suayap Pabrik Selangkun 
Desa Sulung 

Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah

Desa Natai Baru
Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah

Desa Suayap
Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah

Desa Selangkun
Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
Sejumlah1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham 
atau sebesar 15,7% (lima belas koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran 
Umum,dimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 150.000.000 
(seratus lima puluh juta) saham akan dialokasikan pada program Employee Stock Allocation (“ESA”).Saham yang ditawarkan kepada 
Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp670 (enam ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat 
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan 
adalah sebesar Rp1.005.000.000.000 (satu triliun lima miliar Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, 
serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan 
dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan 
penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNP Paribas Securities Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT RHB OSK Securities Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Buana Capital, PT Ciptadana Securities, PT Danasakti Securities, PT HD Capital, PT Jasa Utama Capital, PT Madani Securities, 

PT Magenta Kapital Indonesia, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Panca Global Securities, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip Securities 
Indonesia, PT Reliance Securities, PT Valbury Asia Securities, PT Yulie Sekurindo Tbk. 

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN KEPEMILIKAN 
LAHAN PERKEBUNAN DAPAT TERTUNDA ATAU BATAL DIMANA, HAL INI DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF DAN 
MATERIAL TERHADAP PROSPEK PERTUMBUHAN USAHA DAN TINGKAT PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. 
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

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

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

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2013
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PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah menyampaikan 
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Kepala 
Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan 
Surat No.008/Corsec-IPO/IX/2013 tanggal 26 September 2013 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 
beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai 
“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) 
sesuai denganPerjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan 
dengan BEI tanggal 25 September 2013 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang 
ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun 
lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) 
satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, 
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, Para 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 tanpamendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BNP Paribas Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB OSK Securities Indonesia 
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.

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

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI 
OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN 
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI 
 
Afiliasi : Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM. 

Agen Penjualan : Pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam 
Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri. 

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

BAE : Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di 
Jakarta, sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam 
Penawaran Umum, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.44 Tanggal
24 September 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum dan 
Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Akta 
No. 12 Tanggal 24 Oktober 2013, keduanya dibuat dihadapan
Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya 
dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya yang dibuat 
kemudian hari. 

Bank Kustodian : Bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan 
kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam 
UUPM. 

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para 
pengganti dan penerima hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (dahulu dikenal 
sebagai Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam). 

BEI atau Bursa Efek : PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta 
(atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek 
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, di mana 
saham-saham Perseroan akan dicatatkan.  

BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia. 

Compound Annual 
Growth Rate (CAGR) : Rata-rata pertumbuhan tahunan. 

Crude Palm Oil (CPO) : Minyak kelapa sawit mentah. 

Daftar Perseroan : Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 29 ayat 1 UUPT. 

Daftar Pemesanan 
Pembelian Saham 
atau DPPS 

: Daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang 
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang 
disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan 
dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek. 

Efek : Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi 
Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek. 

Entitas Anak : Suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik 
secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh 
persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan 
tersebut.  
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ESA : Singkatan dari Employee Stock Allocation atau Program Penjatahan 
Saham Karyawan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 
19 September 2013. 

Formulir Konfirmasi 
Penjatahan atau FKP 

: Formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan 
konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda 
bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh 
Perseroan pada pasar perdana. 

Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham 
atau FPPS 

: Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang 
disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang 
masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli 
pemesan serta diajukan oleh pemesan dalam rangkap 5 (lima) kepada 
Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan 
selama periode Masa Penawaran. 

Hari Bursa : Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari 
Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional atau hari yang 
dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. 

Hari Kalender : Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius 
tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang 
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.  

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

Harga Penawaran : Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yaitu 
Rp670 (enam ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. 

IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia. 

KAP  : Kantor Akuntan Publik. 

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, 
yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Kustodian : Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan 
dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen dan
hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang 
Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, 
yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. 

Manajer Penjatahan : PT RHB OSK Securities Indonesia, yang bertanggung jawab atas 
penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang 
ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 
tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. 

Masa Penawaran : Jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan 
Saham Yang Ditawarkan. 

Masyarakat : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia 
maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun 
badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan 
hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di 
luar Indonesia. 
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Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia 
(dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik 
Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara 
Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan 
Negara Republik Indonesia). 

Otoritas Jasa 
Keuangan atau OJK 

: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tanggal 
22-11-2011 (dua puluh dua November tahun dua ribu sebelas) tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, 
tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 
keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan 
Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 
Undang-Undang No.21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima 
hak dan kewajibannya. 

Palm Fatty Acid 
Distillate (PFAD) 

: Produk samping hasil penyulingan minyak sawit mentah, yang 
mengandung asam lemak bebas.  

PDB :  Produk Domestik Bruto. 

Palm Kernel (PK) : PK. 

Palm Kernel Oil (PKO) : Minyak PK. 

Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek dan/atau 
sub rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau 
Perusahaan Efek. 

Pemerintah : Pemerintah Negara Republik Indonesia. 

Penawaran Awal : Ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 
Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di 
surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas 
Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin 
dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat 
dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan 
No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-41/PM/2000 
tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo serta 
dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2. 

Penawaran Umum : Kegiatan penawaran umum saham perdana yang dilakukan oleh 
Perseroan untuk menjual SahamYang Ditawarkan kepada Masyarakat 
berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan 
pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, 
serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek. 

Penjamin Emisi Efek : Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan 
untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam 
hal ini adalah PT BNP Paribas Securities Indonesia, PT Mandiri 
Sekuritas dan PT RHB OSK Securities Indonesia, bersama-sama 
dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum 
dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin 
penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh 
(full commitment). 

Penitipan Kolektif : Jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 
16 UUPM. 



vi

Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek 

: Pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran 
Umum yang dalam hal ini adalah PT BNP Paribas Securities Indonesia, 
PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB OSK Securities Indonesia, yang juga 
merupakan Penjamin Emisi Efek. 

Peraturan No.VIII.G.12 : Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pedoman 
Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek 
Atau Pembagian Saham Bonus. 

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

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

Peraturan No.IX.D.1 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17Juli 2003, tentang Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

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

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

Peraturan No.X.K.4 : 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. 

Peraturan No.I-E : Peraturan No.I-E, Lampiran Surat  Keputusan Direksi PT Bursa Efek 
Jakarta No.306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban 
Penyampaian Informasi. 

Perjanjian 
Penjaminan Emisi 
Efek atau PPEE 

: Perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 43 tanggal 
24 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan 
Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tanggal 
24 Oktober 2013 dan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek II No. 59 tanggal 22 November 2013, 
seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang berisi mengenai penjaminan dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana. 

Pernyataan Efektif : Pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran 
menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal 
diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau
(ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan 
Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada 
OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari 
Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau 
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para 
Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang 
Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pernyataan 
Pendaftaran 

: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
Angka 19 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan No.IX.C.1 
lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh 
tujuh Oktober tahun dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang 
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK
Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepamdan LK tanggal
30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas)
Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan 
Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan 
No.IX.A.15, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh 
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan 
Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-
perubahan,tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk 
memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan. 

Perseroan  : PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk., suatu perseroan terbatas yang 
didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 

Perusahaan Efek : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, 
Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai 
ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM. 

PMA : Penanaman Modal Asing. 

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri. 

Prospektus : Dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh 
informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan 
dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai 
dengan Peraturan No.IX.C.2. 

Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat 
seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK 
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi 
mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, 
penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan 
persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan. 

PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia. 

Refined Bleached and 
Deodorized (RBD) 

: Proses pemurnian, pemutihan, dan penghilangan bau minyak kelapa 
sawit mentah.  

Rekening Efek : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik 
Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, 
atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening 
efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham. 

Rekening Penawaran 
Umum 

: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank 
penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas 
Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran. 

Rupiah atau Rp : Mata uang sah Negara Republik Indonesia. 

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham. 
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Saham Yang 
Ditawarkan 

: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) 
setiap saham, dengan jumlah sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima 
ratus juta) saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat 
dengan Harga Penawaran Rp670 (enam ratus tujuh puluh Rupiah) 
setiap saham oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran 
Umum, yang selanjutnya, bersama-sama dengan seluruh saham yang 
telah ditempatkan dan disetor sebelumnya, akan dicatatkan pada Bursa 
Efek pada Tanggal Pencatatan. 

Tanggal Distribusi : Tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada 
tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara 
elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening. 

Tanggal Pembayaran : Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang 
harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham 
Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 

Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di 
Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja 
setelah Tanggal Distribusi. 

Tanggal 
Pengembalian/ 
Refund  

: Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui para Penjamin 
Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat 
dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum 
dibatalkan atau ditunda yang jatuh pada selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau pembatalan 
Penawaran Umum.  

Tanggal Penjatahan : Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan 
Masa Penawaran. 

TBS : Tandan Buah Segar kelapa sawit atau oil palm fresh fruit bunches. 

UKL  : Upaya Pengelolaan Lingkungan. 

UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan. 

USD  : Dolar Amerika Serikat, mata uang sah negara Amerika Serikat. 

UU No.18/2004 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2004. 

UUPM : Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995. 

UUPT : Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 
tahun 2007, Tambahan No.4756. 
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN 
 
Asian Agro : PT Asianagro Agung Jaya 
Lonsum : PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Plantations Tbk 
SMART : PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. 
Socfindo : PT Socfin Indonesia 
Wilmar : Wilmar International Limited 
PT ACM : PT Agro Citra Mandiri 
PT ASP : PT Ahmad Saleh Perkasa 
PT CBI : PT Citra Borneo Indah 
PT CBU : PT Citra Borneo Utama 
PT KSA : PT Kalimantan Sawit Abadi 
PT MIL : PT Mandiri Indah Lestari 
PT MMS : PT Mitra Mendawai Sejati 
PT PBAL : PT Putra Borneo Agro Lestari 
PT PSB : PT Prima Sawit Borneo 
PT SBI : PT Surya Borneo Industri 
PT SML : PT Sawit Mandiri Lestari 
PT SMU : PT Sawit Multi Utama 
PT TSA : PT Tanjung Sawit Abadi 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut 
Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan 
informasi lain yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas 
laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau 
bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, 
serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara 
konsisten. 
 
Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam 
Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian.   
 
Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam 
Prospektus ini dibulatkan dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap 
perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-
tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai 
yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan. 
 
1. UMUM 
 
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Pangkalan 
Bun serta berkantor di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Perseroan, yang didirikan berdasarkan 
Akta Pendirian No.51 tanggal 22 Nopember 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan 
Anggaran Dasar No.28 tanggal 22 April 1996 yang keduanya, dibuat di hadapan Enimarya Agoes 
Suwarko S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) No.C2.8176.HT.01.01-Th’96 tanggal 
26 Juli 1996 dan No.C2.99983.HT.01.04-Th.1999 tanggal 8 Desember 1996, didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Perusahaan di bawah No.250/BH.15.05/VII/2011 pada tanggal 26 Juli 1996 dan 
diumumkan dalam BNRI No.36, tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No.839. Perseroan 
memperoleh status sebagai PMDN pada tahun 2000 berdasarkan Surat Persetujuan PMDN 
No.18/16/I/PMDN/2000 tanggal 5 Desember 2000. 
 
Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.2 tanggal 17 September 2013, yang dibuat di hadapan 
Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan 
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-54423.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 
25 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2013 
No.AHU-0098813.AH.01.09.Tahun 2013 (“Akta No.2/2013”). Berdasarkan Akta No.2/2013 tersebut 
memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran 
Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.  
 
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.1 tanggal 12 Agustus 2013, yang dibuat di 
hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-42979.AH.01.02. Tahun 2013 
tanggal 15 Agustus 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2013 
No.AHU-0076221.AH.01.09.Tahun 2013, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham 
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-36239 
tanggal 2 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 2 September 2013 
No AHU-0082353.AH.01.09.Tahun 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU2.AH.01.01-1038  tanggal 18 November 2013 (“Akta No.1/2013”) para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 
 perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehingga 

mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan menjadi anggaran dasar 
Perseroan Terbuka; dan 

 Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp802.500.000.000 menjadi 
Rp952.500.000.000. 
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Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan berkantor 
pusat di Jalan H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun 74113, Kalimantan Tengah. 
 
Berdasarkan Akta No.2/2013, maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan 
usaha dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri. 
 
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta No.1/2013, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan 
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sehubungan dengan 
perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka melalui pengeluaran saham baru dalam 
simpanan (portepel) sejumlah 1.500.000.000 saham, atau jumlah saham lainnya sebagaimana 
ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat, baik secara 
domestik/lokal maupun internastional, serta dicatatkan di BEI. Dengan dilakukannya pengeluaran 
saham baru tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 26,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Masyarakat 1.500.000.000 150.000.000.000 15,7 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.525.000.000 952.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 22.575.000.000 2.257.500.000.000  

 
2. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK  
 
Tabel berikut menyajikan Entitas Anak yang dimiliki Perseroan: 
 

No. Nama 
Perusahaan 

Persentase 
Kepemilikan 

Langsung 
Lokasi 

Perkebunan 
Tahun 

Pendirian 
Tahun 

Penyertaan Kegiatan Usaha 
Tahun 

Beroperasi 
Secara 

Komersial 

1. PT KSA 93,10%(1) Kotawaringin 
Barat 2004 2012 

Perkebunan, Perdagangan, 
Pertanian, Peternakan, Perikanan, 

Kehutanan, Pertambangan, Industri, 
Angkutan, Pergudangan, Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Minyak 

Umum 

2005 

2. PT MMS 94,56%(2) Kotawaringin 
Barat 1999 2011 Perkebunan, Pertanian, Industri, 

Perdagangan, Pemborongan Jasa 2008 

3. PT SML 99,84%(3) Lamandau 2002 2012 

Perkebunan Sawit, Pertanian, 
Pembangunan, Perdagangan, 
Perindustrian, Pertambangan, 

Pengangkutan Darat, Percetakan, 
Perbengkelan  dan Jasa 

- 

4. PT ASP 99,36%(4) Seruyan 2005 2013 Perkebunan, Perindustrian, Angkutan 
dan Perdagangan - 

Keterangan: 
1. 93,10% dimiliki oleh Perseroan, 0,07% dimiliki oleh PT TSA dan 6,83% dimiliki oleh PT CBI 
2. 94,56% dimiliki oleh Perseroan, 5,44% dimiliki oleh PT CBI 
3. 99,84% dimiliki oleh Perseroan, 0,01% dimiliki oleh PT MMS dan 0,15% dimiliki oleh PT CBI 
4. 99,36% dimiliki oleh Perseroan, 0,01% dimiliki oleh PT SML dan 0,63% dimiliki oleh PT CBI 
 
Keterangan selengkapnya mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.  
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3. PENAWARAN UMUM  
 

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa 
Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) 
Harga Penawaran : Rp670 (enam ratus tujuh puluh Rupiah) 
Nilai Emisi : Rp1.005.000.000.000 (satu triliun lima miliar Rupiah) 
Masa Penawaran Umum : 3 Desember - 5 Desember 2013 
Tanggal Pencatatan di BEI : 12 Desember 2013 
 
Perseroan akan melakukan Penawaran Umum sejumlah1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) 
saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sebesar 15,7% (lima 
belas koma tujuh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah 
Penawaran Umum. 

 
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp1.005.000.000.000 (satu triliun lima miliar 
Rupiah). 

 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, 
secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 
Saham Nominal (Rp) % Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh:       
PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 2.520.000.000 252.000.000.000 26,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Masyarakat - - - 1.500.000.000 150.000.000.000 15,7 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 9.525.000.000 952.500.000.000 100,0 

Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  22.575.000.000 2.257.500.000.000  
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sejumlah 
1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 15,7% (lima belas 
koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka 
Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum 
Penawaran Umum sejumlah 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima juta) saham. Dengan 
demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 9.525.000.000 
(sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% dari modal ditempatkan 
atau disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. 
 
Setiap saham yang dimiliki PT CBI, Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor atau masing-masing 
sebesar 2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta) Saham, 802.500.000 (delapan ratus dua 
juta lima ratus ribu) saham dan  802.500.000 (delapan ratus dua juta lima ratus ribu) saham biasa 
atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham tunduk pada ketentuan lock-
up berdasarkan Peraturan No.IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum 
Penawaran Umum. Hal ini berarti setiap saham yang dimiliki PT CBI, Jery Borneo Putra dan Jemmy 
Adriyanor dilarang untuk dialihkan baik sebagian atau seluruhnya sampai 8 bulan setelah Pernyataan 
Pendaftaran menjadi Efektif. 
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Pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam Akta No.11 tanggal 18 Juni 2013 (selain PT CBI, 
Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor) yaitu PT PSB, PT PBAL dan PT MIL telah menandatangani 
perjanjian lock-up pada tanggal 19 November 2013 yang mengatur larangan untuk menawarkan, 
menggadaikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi atau berjanji membeli, membeli opsi 
atau berjanji untuk menjual, memberikan opsi, hak atau jaminan untuk membeli, meminjamkan, atau 
dengan cara lain mengalihkan atau memindahkan, secara langsung maupun tidak langsung, setiap 
saham biasa Perseroan yang dimiliki atau secara manfaat dimiliki olehnya, larangan untuk 
mengadakan pengaturan swap, atau pengaturan lain untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, 
seluruh atau sebagian dari setiap konsekuensi ekonomi dari kepemilikan saham lock-up serta 
menyetujui dimasukkannya stop transfer instruction dalam daftar saham Perseroan terhadap 
pengalihan saham lock-up selama jangka waktu yang berakhir 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan 
Pendaftaran menjadi Efektif. 
 
Dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, sebesar 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan secara khusus 
kepada Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan melalui program ESA. 
 
PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION) 
 
Program ESA ini merupakan program pemberian Jatah Pasti untuk membeli saham yang merupakan 
bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah 
memenuhi kualifikasi dari Perseroan (“Peserta”). 
 
Dasar pelaksanaan program ESA ini adalah Keputusan Direksi Perseroan tanggal 
19 September 2013, dimana jumlah saham yang akan dialokasikan adalah sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah saham Penawaran Umum atau 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham. 
Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham 
tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan 
yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. 
 
Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan 
terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak sehingga mempunyai rasa memiliki 
(sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing 
karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan 
sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan. 
 
Mekanisme Pelaksanaan Program ESA 
 
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sekitar 1.078 (seribu tujuh puluh 
delapan) orang dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan. Peserta ESA yang 
berhak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 Karyawan dalam status aktif bekerja sejak 30 September 2013; 
 Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program 

ESA. 
 
Dalam Program ESA akan dialokasikan Jatah Pasti untuk membeli Saham kepada Peserta yang 
berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Saham Jatah 
Pasti yang dialokasikan kepada Peserta tidak bersifat mandatory, dengan demikian apabila terdapat 
sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan 
kepada masyarakat. Peserta dapat membeli Saham Jatah Pasti dengan harga Penawaran Umum. 
Saham yang tidak diserap oleh Peserta ESA tersebut tidak akan dikenakan lock-up. 
 
Saham Jatah Pasti diberlakukan lock-up selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan 
saham Perseroan di BEI. 
 
Perusahaan tidak menanggung biaya pembelian Saham Jatah Pasti oleh Peserta Program ESA, 
akan tetapi Peserta diberikan fasilitas pinjaman dari Koperasi Karyawan Perseroan dan tidak 
dikenakan bunga atas pinjaman pembayaran pembelian Saham Jatah Pasti dalam Penawaran Umum 
Perdana termaksud. Selama dana pinjaman pembayaran pembelian saham belum dilunasi maka 
seluruh dividen atas Saham Jatah Pasti atas nama Peserta, akan menjadi hak Koperasi Karyawan 
Perseroan sebagai kompensasi atas pinjaman dana pembayaran pembelian Saham Jatah Pasti. 
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Perseroan memiliki hak untuk membeli kembali saham-saham karyawan pada saat pengakhiran 
kerja, dan hak ini akan dilaksanakan pada nilai pasar wajar saham saat itu. Apabila belum terdapat 
pelunasan terhadap pinjaman dan karyawan sudah berhenti bekerja, maka Perseroan berhak 
mengambil alih secara penuh kepemilikan saham karyawan  tersebut berikut saldo utangnya dari 
Koperasi Karyawan Perseroan. Apabila karyawan sudah melunasi kewajiban terhadap Koperasi 
Karyawan Perseroan dan berhenti bekerja, maka karyawan tersebut berhak untuk 
memperdagangkan saham ESA tersebut selama sudah melewati periode lock-up. 
 
Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Jatah Pasti kepada Peserta, Peserta wajib 
menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam 
Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan 
pemesanan Saham Jatah Pasti dengan dana pinjaman kepada pihak Koperasi Karyawan Perseroan 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan 
menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham 
dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum saham, 
pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk 
menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah 
penuh. 
 
Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Jatah Pasti kepada Peserta, Peserta wajib 
menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam 
Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang menyatakan 
Peserta melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti dengan dana pinjaman kepada pihak Koperasi 
Karyawan Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. 
Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program 
ESA  kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh 
seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum 
saham, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan 
jumlah penuh. 
 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan 
dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum 
ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum & Program ESA 

Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 
Saham Nominal (Rp) % Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh:       
PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 2.520.000.000 252.000.000.000 26,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Masyarakat  - - - 1.350.000.000 135.000.000.000 14,1 
Karyawan (ESA) - - - 150.000.000 15.000.000.000 1,6 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 9.525.000.000 952.500.000.000 100,0 

Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  22.575.000.000 2.257.500.000.000  
 
Aspek Perpajakan ESA 
 
Program ESA adalah program penawaran saham kepada Peserta ESA. Harga saham ESA sama 
dengan Harga Penawaran. Tidak ada unsur perpajakan bagi Peserta maupun Perseroan dalam 
pelaksanaan Program ESA ini, kecuali setelah periode lock-up berakhir dan Peserta yang membeli 
saham ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas 
pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
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a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 
besarnya 0,1% dari nilai transaksi. 

b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang 
diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif 
sesuai dengan tarif yang berlaku. 

 
PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN 
(MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN/MESOP) 
 
Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program 
MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), anggota Direksi dan 
Karyawan Perseroan dengan jenjang tertentu yang tercatat dalam Peseroan 14 hari sebelum tanggal 
pendistribuskan hak opsi.  
 
Dasar pelaksanaan program MESOP ini adalah keputusan pemegang saham Perseroan 
sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.1/2013. 
 
Hak Opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk 
membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 
1,6% (satu koma enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum atau 
sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) 
tahapan:  
 
- Tahap Pertama pada tanggal 14 Januari 2014 untuk sebanyak-banyaknya sejumlah 50%(lima 

puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam program MESOP; 
- Tahap Kedua pada tanggal 14 Januari 2015 untuk sisa Hak Opsi dalam Program MESOP yang 

belum didistribusikan di Tahap Pertama. 
 
Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
Peraturan Pencatatan No.I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 
No.Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan 
Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam 
RUPS. 
- Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) 

tahun sejak tanggal penerbitannya (Option Life). 
- Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang 

akan ditebitkan dari portepel dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan. 
- Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (vesting period) selama 1 (satu) tahun sejak 

tanggal pendistribusiannya dalam vesting period pemegang hak opsi belum dapat mengunakan 
hak opsi-nya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya vesting period. 

- setelah berakhirnya vesting period, Pemegang hak opsi berhak untuk mengunakan hak opsi 
untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (Window Exercise) yang akan dibuka 
Perseroan maksimal 2 (dua) kali Window Exercise dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap 
Window Excerise yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program 
MESOP dapat mengunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) Hari 
Bursa. 

- Harga Pelaksanaan (Exercise Price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub 
dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep 
305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata 
penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh 
lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode 
Pelaksanaan. 

 
Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan 
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan 
dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh 
Manajemen dan Karyawan seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang 
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai 
berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum, Program ESA & 

Program MESOP 
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Saham Nominal (Rp) % Saham Nominal (Rp) %
Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh:       
PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 2.520.000.000 252.000.000.000 26,0 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,4 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,4 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,4 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,3 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,3 
Masyarakat  - - - 1.350.000.000 135.000.000.000 14,0 
Karyawan (ESA) - - - 150.000.000 15.000.000.000 1,6 
MESOP - - - 150.000.000 15.000.000.000 1,6 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 9.675.000.000 967.500.000.000 100,0 

Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  22.425.000.000 2.242.500.000.000  
 
Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus 
ini. 
 
Biaya Program ESA dan Program MESOP 
 
Biaya Program ESA merupakan biaya Peserta yang memperoleh fasilitas pinjaman dari Koperasi 
Karyawan Perseroan dengan demikian Perseroan tidak dibebankan biaya apapun dalam 
pelaksanaan Program ESA. Selanjutnya setelah periode lock-up berakhir dan Peserta dapat 
melakukan transaksi penjualan Saham Jatah Pasti melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas 
pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
 
a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% dari nilai transaksi. 
b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang 

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

 
Perseroan akan mencadangkan biaya program MESOP sebagaimana diatur dalam PSAK 53 tentang 
insentif berbasis saham dengan mengunakan metoda blacksholes dalam laporan keuangannya 
setelah pelaksanaan pendistribusian hak opsi kepada Peserta Program MESOP. 
 
Selain Program MESOP tersebut diatas Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau 
mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pencatatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Baru setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan 
dipergunakan oleh Perseroan untuk: 
 
1. Sekitar 60,5% (enam puluh koma lima persen) dana hasil IPO akan digunakan untuk 

penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana tersebut akan digunakan 
oleh Entitas Anak untuk pengembangan usaha Perseroan, yang meliputi antara lain: 

a. Untuk perluasan lahan perkebunan, baik melalui pembebasan lahan di areal ijin lokasi 
Entitas Anak maupun akusisi lahan perkebunan yang dimiliki oleh pihak ketiga, baik yang 
masih berupa ijin lokasi maupun yang sudah berproduksi; dan 

b. Untuk pembangunan PKS beserta sarana pendukungnya yang akan dilakukan PT ASP 
dan PT SML guna meningkatkan kapasitas pengolahan sejalan dengan meningkatnya 
produksi TBS Perseroan dan Entitas Anak maupun dari pihak ketiga. 
 

2. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk penambahan setoran modal 
Perseroan di Entitas Anak yaitu PT MMS dimana dana tersebut akan digunakan untuk 
pelunasan sebagian atau keseluruhan utang Entitas Anak tersebut 
 

3. Sekitar 14,5% (empat belas koma lima persen) akan digunakan untuk: 
i. modal kerja Perseroan, seperti: (i) pembelian TBS dan pupuk dan (ii) pembiayaan 

kegiatan operasional Perseroan antara lain seperti perawatan prasarana dan pembelian 
komoditas; dan  

ii. penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana tersebut akan 
digunakan oleh Entitas Anak untuk modal kerja Entitas Anak.Penambahan setoran modal 
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2013. 

 
Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat 
dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini. 
 
5. RISIKO USAHA  

 
Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak 
secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 
 
A. Risiko usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak 
 

1. Rencana Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda atau 
batal dimana, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif dan material terhadap prospek 
pertumbuhan usaha dan tingkat profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak; 

2. Ketidakpastian peraturan mengenai tata ruang dan kehutanan serta keabsahan dari 
beberapa hak kepemilikan lahan Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat menyebabkan 
klaim terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak atau merugikan kegiatan usaha Perseroan 
dan/atau Entitas Anak; 

3. Ketidakpastian Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk terus memperbaharui atau 
memperluas hak kepemilikan lahan karena pembatasan lahan dan moratorium lahan baru 
oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah; 

4. Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai 
anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan 
pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Perseroan dan Entitas Anak; 

5. Saat ini, secara substansial seluruh penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal 
dari beberapa pelanggan sehingga hilangnya salah satu dari pelanggan Perseroan dan/atau 
Entitas tersebut dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan dan keuntungan 
Perseroan yang material; 

6. Risiko Persaingan dengan produsen minyak kelapa sawit dan produsen minyak substitusi 
lainnya; 

7. Kondisi cuaca buruk atau risiko operasional lainnya dapat berdampak negatif dan material 
terhadap usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak; 
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4. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Baru setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan 
dipergunakan oleh Perseroan untuk: 
 
1. Sekitar 60,5% (enam puluh koma lima persen) dana hasil IPO akan digunakan untuk 

penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana tersebut akan digunakan 
oleh Entitas Anak untuk pengembangan usaha Perseroan, yang meliputi antara lain: 

a. Untuk perluasan lahan perkebunan, baik melalui pembebasan lahan di areal ijin lokasi 
Entitas Anak maupun akusisi lahan perkebunan yang dimiliki oleh pihak ketiga, baik yang 
masih berupa ijin lokasi maupun yang sudah berproduksi; dan 

b. Untuk pembangunan PKS beserta sarana pendukungnya yang akan dilakukan PT ASP 
dan PT SML guna meningkatkan kapasitas pengolahan sejalan dengan meningkatnya 
produksi TBS Perseroan dan Entitas Anak maupun dari pihak ketiga. 
 

2. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk penambahan setoran modal 
Perseroan di Entitas Anak yaitu PT MMS dimana dana tersebut akan digunakan untuk 
pelunasan sebagian atau keseluruhan utang Entitas Anak tersebut 
 

3. Sekitar 14,5% (empat belas koma lima persen) akan digunakan untuk: 
i. modal kerja Perseroan, seperti: (i) pembelian TBS dan pupuk dan (ii) pembiayaan 

kegiatan operasional Perseroan antara lain seperti perawatan prasarana dan pembelian 
komoditas; dan  

ii. penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana tersebut akan 
digunakan oleh Entitas Anak untuk modal kerja Entitas Anak.Penambahan setoran modal 
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2013. 

 
Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat 
dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini. 
 
5. RISIKO USAHA  

 
Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak 
secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 
 
A. Risiko usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak 
 

1. Rencana Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda atau 
batal dimana, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif dan material terhadap prospek 
pertumbuhan usaha dan tingkat profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak; 

2. Ketidakpastian peraturan mengenai tata ruang dan kehutanan serta keabsahan dari 
beberapa hak kepemilikan lahan Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat menyebabkan 
klaim terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak atau merugikan kegiatan usaha Perseroan 
dan/atau Entitas Anak; 

3. Ketidakpastian Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk terus memperbaharui atau 
memperluas hak kepemilikan lahan karena pembatasan lahan dan moratorium lahan baru 
oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah; 

4. Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai 
anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan 
pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Perseroan dan Entitas Anak; 

5. Saat ini, secara substansial seluruh penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal 
dari beberapa pelanggan sehingga hilangnya salah satu dari pelanggan Perseroan dan/atau 
Entitas tersebut dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan dan keuntungan 
Perseroan yang material; 

6. Risiko Persaingan dengan produsen minyak kelapa sawit dan produsen minyak substitusi 
lainnya; 

7. Kondisi cuaca buruk atau risiko operasional lainnya dapat berdampak negatif dan material 
terhadap usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak; 
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8. Perseroan dan/atau Entitas Anak menguasai beberapa lahan yang belum memiliki sertifikat 
tanah, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan munculnya klaim dan 
persengketaan; 

9. Perseroan dan Entitas Anak belum berpartisipasi dalam Program Plasma yang ditetapkan 
oleh Pemerintah; 

10. Kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terganggu jika hubungan antara Perseroan 
dengan Pendiri Perseroan mengalami perubahan atau Perseroan kehilangan karyawan inti; 

11. Pemberitaan yang negatif terhadap Perseroan atau Entitas Anak atau individu yang terkait 
dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin dapat memberikan dampak negatif dan 
signifikan terhadap hubungan komersial serta dapat membatasi calon pembeli potensial; 

12. Asuransi Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian 
Perseroan dan/atau Entitas Anak; 

13. Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada ketersediaan bibit berkualitas tinggi; 
14. Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak bersifat padat karya dan Perseroan dan Entitas 

Anak bergantung pada kemampuan untuk merekrut pekerja; 
15. Setelah Penawaran Umum, beberapa pemegang saham Perseroan akan terus memiliki 

saham Perseroan dalam jumlah yang signifikan dan berada dalam posisi untuk 
mengendalikan Perseroan; dan 

16. Ketergantungan Perseroan sebagai Perusahaan Induk terhadap PT KSA dan PT MMS 
dapat memberikan dampak negatif bagi Perseroan. 

 
B. Risiko yang berhubungan dengan industri kelapa sawit 
 

1. Harga produk Perseroan dan Entitas Anak berfluktuasi bergantung pada harga komoditas 
internasional; 

2. Kelebihan pasokan minyak kelapa sawit di masa yang akan datang mungkin dapat 
mempengaruhi kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak; 

3. Kesehatan, tren dan preferensi konsumen saat ini dan di masa yang akan datang mungkin 
dapat mengurangi permintaan minyak kelapa sawit, hal ini mungkin dapat berdampak 
negatif dan material terhadap harga dan permintaan produk Perseroan dan Entitas Anak; 

4. Perseroan dan Entitas Anak dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan dan/atau 
peraturan atau pandangan pasar sehubungan dengan perubahan iklim; 

5. Bea keluar Pemerintah Indonesia membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak 
untuk melakukan ekspor secara menguntungkan dan menghambat Perseroan dan Entitas 
Anak untuk melakukan diversifikasi pelanggan dan rencana ekspansi; 

6. Perseroan dan Entitas Anak mungkin dapat terkena dampak negatif akibat penetapan dan 
pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat; dan 

7. Fluktuasi harga dan pasokan bahan baku mungkin dapat mempengaruhi kegiatan usaha 
Grup Perseroan. 

 
C. Risiko usaha yang berhubungan dengan kondisi di Indonesia 
 

1. Pasar di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan 
dengan pasar di negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, dapat mengganggu kegiatan 
usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan investor dapat mengalami kerugian yang 
signifikan dari kegiatan investasi; 

2. Ketidakstabilan situasi sosial dan politik di Indonesia; 
3. Kenaikan harga bahan pokok atau harga komoditi di Indonesia mungkin dapat mengurangi 

daya beli pelanggan Perseroan dan/atau Entitas Anak; 
4. Indonesia terletak pada zona rawan gempa bumi sehingga memiliki risiko geologis dan 

bencana alam lainnya yang dapat mengakibatkan goncangan terhadap kondisi sosial dan 
ekonomi; 

5. Aktivitas tenaga kerja dapat secara negatif mempengaruhi perusahaan Indonesia, termasuk 
Perseroan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
usaha dan prospek usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak; 

6. Apresiasi dalam nilai Rupiah dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha 
Perseroan dan/atau Entitas Anak secara negatif; 

7. Penafsiran dan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada tingkat Pemerintah 
Daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat berpengaruh secara negatif terhadap Perseroan 
dan Entitas Anak; 
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8. Perubahan ekonomi regional dan global dapat berdampak negatif dan material terhadap 
perekonomian Indonesia dan usaha Perseroan dan Entitas Anak; dan 

9. Penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat secara material dan 
negatif mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak. 
 

D. Risiko yang berhubungan dengan Saham 
 

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan 
dan ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada berkurangnya 
likuiditas; 

2. Penjualan atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada saat ini di pasar saham 
setelah Penawaran Umum dapat berpengaruh secara negatif terhadap nilai Saham Yang 
Ditawarkan; 

3. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat 
mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, 
dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi; 

4. Nilai buku bersih per saham dari penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran ini 
secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Investor dalam waktu dekat mungkin 
akan terkena dilusi yang substantial; 

5. Hak pembeli saham untuk ikut serta dalam setiap penawaran hak memesan efek terlebih 
dahulu oleh Perseroan mungkin terbatas, dan mungkin dapat menyebabkan dilusi atas 
saham yang dimiliki oleh investor; 

6. Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang mungkin menghambat pengambilalihan 
Perseroan; 

7. Pembeli Saham Yang Ditawarkan tunduk pada pembatasan hak pemegang saham 
minoritas; dan 

8. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan 
bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan 
pembatasan dari kreditor Perseroan. 

 
Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha dapat dilihat  pada Bab VI dalam Prospektus ini. 
 
6. KEGIATAN USAHA 
 
Perseroan dan Entitas Anak adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tingkat efektifitas 
yang tinggi dan memiliki profil usia perkebunan yang menarik sehingga dipercaya dapat memberikan 
pertumbuhan usaha yang pesat dalam beberapa tahun kedepan. Hasil TBS per hektar dan tingkat 
ekstraksi minyak Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar 22,3 ton dan 23,2% 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dimana hal tersebut memberikan hasil 
CPO per hektar sebesar 5,2 ton, meskipun area tertanam Perseroan dan Entitas Anak memiliki usia 
rata-rata tanaman yang masih muda, yaitu sekitar 6,91 tahun. Saat ini, kegiatan usaha utama 
Perseroan dan Entitas Anak meliputi penanaman tanaman kelapa sawit, panen dan pengolahan TBS 
yang menghasilkan CPO, inti sawit (Palm Kernel/”PK”) dan PKO dengan pangsa pasar di dalam 
negeri. 
 
Perkebunan kelapa sawit Perseroan berkembang secara signifikan sejak Perseroan memulai usaha 
pada tahun 1995. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengelola 11 perkebunan 
kelapa sawit dengan luas sekitar 33.208 hektar atas perkebunan kelapa sawit dimana 32.562 hektar 
merupakan perkebunan tanaman menghasilkan, empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan satu pabrik 
pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/”KCP”). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2012, Perseroan memproduksi sekitar 227.900 ton CPO dan sekitar 43.944 ton PK, 
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan dan Entitas 
Anak memproduksi sekitar 176.945 ton CPO dan sekitar 32.447 ton PK.  
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Tanaman kelapa sawit membutuhkan waktu sekitar tiga tahun sampai empat tahun untuk mencapai 
kematangan setelah ditanam dan diklasifikasikan sebagai “tanaman muda” dalam kurun waktu tahun 
ke-empat hingga akhir tahun ke-tujuh. Tanaman kelapa sawit mencapai usia puncak produksi TBS 
atau diklasifikasikan sebagai “tanaman prima” pada kisaran antara delapan tahun sampai dengan 
20 tahun setelah ditanam. Selanjutnya untuk tanaman kelapa sawit yang melebihi 21 tahun setelah 
ditanam, maka tanaman kelapa sawit tersebut diklasifikasikan sebagai “tanaman tua” dan setelah itu 
produktifitas TBS akan menurun secara bertahap. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki area 
tanaman menghasilkan seluas 32.563 hektar yang terdiri dari 14.612 hektar yang merupakan area 
tanaman muda dengan usia tanaman pada kisaran lebih dari empat tahun dan kurang dari delapan 
tahun dan 17.951 hektar tanaman prima dengan usia tanaman pada kisaran lebih dari delapan tahun 
hingga 14 tahun. Hingga saat ini, belum ada satu pun tanaman kelapa sawit Perseroan dan Entitas 
Anak yang diklasifikasikan sebagai tanaman tua berdasarkan standar industri dalam perkebunan 
kelapa sawit. Per tanggal 30 Juni 2013, usia rata-rata tertimbang perkebunan kelapa sawit tertanam 
adalah sekitar 7,39 tahun.  
 
Seiring dengan peningkatan pada jumlah tanaman menghasilkan dan peningkatan pada hasil 
produksi dari area tertanam Perseroan yang berada pada usia produktif, produksi TBS Perseroan 
mengalami peningkatan menjadi 308.785 ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013, sedangkan untuk akhir tahun yang berakhir pada tahun 2012, produksi TBS Perseroan 
meningkat menjadi sebesar 715.095 ton dimana pada tahun 2011 sebesar 619.713 ton dan pada 
tahun 2010 sebesar 406.279 ton. Selain itu, pada tahun 2012 rata-rata produksi perkebunan tanaman 
menghasilkan Perseroan sebesar 22,3 ton TBS per hektar meskipun tanaman Perseroan masih 
tergolong tanaman muda. Untuk beberapa tahun kedepan, Perseroan berharap bahwa produksi TBS 
dari perkebunan Perseroan akan terus meningkat dan kian meningkat seiring dengan tingkat 
produktifitas tanaman kelapa sawit dalam mencapai puncak produksi. 
 
Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki empat PKS dengan total kapasitas sebesar 240 ton 
TBS per jam atau 1.440.000 ton TBS per tahun, Perseroan saat ini juga sedang dalam proses 
meningkatkan total kapasitas menjadi 255 ton TBS per jam atau 1.530.000 ton TBS per tahun yang 
ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pabrik, 
Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan penambahan kapasitas dengan membangun dua 
PKS baru di lahan milik PT SML dan PT ASP yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2017. 
Kedua PKS ini diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 60 ton TBS per jam atau 
360.000 ton TBS per tahun, sehingga total kapasitas produksi PKS Perseroan dan Entitas Anak 
menjadi 315 ton TBS per jam atau 1.890.000 ton TBS per tahun di akhir tahun 2017. Selain itu, 
Perseroan, melalui PT MMS juga memiliki satu KCP dengan kapasitas 150 ton PK per hari atau 
45.000 ton PK per tahun.  
 
Produk utama Perseroan dan Entitas Anak adalah CPO, dimana untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2012, 2011 dan 2010, CPO memberikan kontribusi secara berturut-turut sekitar 91,4%, 93,1%, 
90,2%, 90,4% dari total penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan CPO sebesar 95.558 
ton, selanjutnya pada tahun 2012 produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan 
menjadi 227.900 ton dari 176.945 ton pada tahun 2011 dan 121.725 pada tahun 2010. Rata-rata 
tingkat ekstraksi CPO Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 22,3% untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan sebesar 23,2% pada tahun 2012. Perseroan dan 
Entitas Anak juga memproduksi PK dan PKO, dimana Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan PK 
sebesar 18.862 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, 
selanjutnya, pada tahun 2012 produksi PK Perseroan meningkat menjadi 43.944 ton dari 32.447 ton 
pada tahun 2011, dan 24.062 ton pada tahun 2010. Rata-rata tingkat ekstraksi PK Perseroan dan 
Entitas Anak sebesar 4,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
dan sebesar 4,5% pada tahun 2012. Perseroan dan Entitas Anak mulai memproduksi PKO pada 
bulan Desember 2011 dan produksi PKO Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 1.431 ton 
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan sebesar 3.801 ton pada 
tahun 2012. Tingkat ekstrasi PKO Perseroan dan Entitas Anak sebesar 40,9% selama periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan sebesar 40,1% pada tahun 2012. Saat 
ini, Perseroan dan Entitas Anak memasarkan CPO, PK dan PKO dengan pangsa pasar di dalam 
negeri. 
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Tabel berikut ini menyajikan volume produksi produk Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008: 

 
Volume Produksi (dalam Ton) 

 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 2009 2008 
TBS 308.785 290.850 715.095 619.713 406.279 277.136 198.428 
Hasil TBS per hektar 9,5 9,1 22,3 21,8 17,0 15,4 12,9 
CPO 95.558 96.360 227.900 176.945 121.725 77.785 54.968 
Inti sawit (PK) 18.862 19.014 43.944 32.447 24.062 15.066 10.510 
PKO 1.431 2.152 3.801 402 - - - 

 
Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh perijinan operasional untuk kegiatan utamanya, yaitu: 
 

No. Nama Perusahaan Status Perusahan Jenis Perijinan Instansi Penerbit Masa Berlaku 

1. Perseroan Perseroan 
Izin Usaha Tetap No. 

685/T/Pertanian/Industri/ 
2008 tanggal 9 Juli 2008 

Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

selama Perseroan 
masih menjalankan 
kegiatan usahanya 

   
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/209/EK tanggal 

4 Juli 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama Perseroan 
mengelola usaha 

perkebunan 

   
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/210/EK tanggal 

4 Juli 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama Perseroan 
mengelola usaha 

perkebunan 

2. PT KSA Entitas Anak 

Izin Usaha No. 
50/1/IU/PMDN/Pertanian

/2010 tanggal 25 Juni 
2010 

Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

selama PT KSA 
masih menjalankan 
kegiatan usahanya 

   
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/241/EK tanggal 

8 Agustus 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama PT KSA 
mengelola usaha 

perkebunan 

3. PT MMS Entitas Anak 
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/242/EK tanggal 

8 Agustus 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama PT MMS 
mengelola usaha 

perkebunan 
4. PT SML Entitas Anak - - - 
5. PT ASP Entitas Anak - - - 

 
Tabel berikut menyajikan luas lahan Perseroan berdasarkan jenis kegunaan lahan pada saat 
Prospektus ini diterbitkan: 
 

Keterangan Perusahaan Total Perseroan PT KSA PT MMS PT SML PT ASP 
Lahan Tertanam       

Tanaman menghasilkan 19.754 4.541 8.267 - - 32.562 
Tanaman belum menghasilkan  215 310 121 - - 646 

Total lahan tertanam 19.969 4.851 8.388 - - 33.208 
Lahan belum tertanam        

Areal yang sudah terbuka 73 51 - - - 124 
Areal yang belum terbuka 1.602 2.171 386 26.995 10.705 41.858 
Areal bibit 25 - - - - 25 

Total lahan belum tertanam  1.700 2.222 386 26.995 10.705 42.007 
Lahan fasilitas pendukung       

Areal infrastruktur (jalan, 
perumahan, implasment, dll) 841 193 229 - - 1.263 
PKS 37 10 21 - - 67 

Total Lahan fasilitas pendukung 878 203 250 0 0 1.330 
Total lahan konservasi 202 0 1.323 0 0 1.526 
Total lahan perkebunan 22.748 7.276 10.347 26.9951) 10.7052) 78.071 

1)Termasuk 14.434 hektar yang telah memperoleh Izin Lokasi untuk program plasma Perseroan 
2) Termasuk 10.705 hektar dalam proses di Kementerian Kehutanan.  
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Perseroan memiliki dan/atau menguasai dan/atau sedang dalam proses perolehan lahan 
berdasarkan Ijin Lokasi dengan keseluruhan luas lahan sekitar 78.071,25 hektar, yang terdiri dari: 
 
(i) tanah berstatus Hak Guna Usaha (“HGU”) seluas sekitar 30.348,966 hektar; 
(ii) lahan berdasarkan Ijin Lokasi seluas sekitar 29.542,46 hektar; 
(iii) lahan dalam proses pelepasan kawasan hutan dan perpanjangan ijin lokasi seluas sekitar 10.705 

hektar; 
(iv) lahan dalam proses tukar-menukar kawasan hutan seluas sekitar 3.600 hektar; dan  
(v) lahan yang diperoleh Perseroan melalui pelepasan hak atas tanah dari masyarakat seluas sekitar 

3.874,824 hektar. 
 
Perseroan juga mengelola seluruh perkebunan, penjualan dan pemasaran produk perusahaan afiliasi 
Perseroan, PT TSA dan PT SMU, yang dimana Perseroan menerima biaya jasa sesuai dengan 
Perjanjian Jasa dan Pengelolaan (Service and Management Agreement) dan Perjanjian Pemasaran 
(Marketing Agreement) yang keduanya telah ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2013. Pada tanggal 
30 Juni 2013, pengelolaan perkebunan termasuk 1 (satu) PKS dan 6 (enam) perkebunan kelapa 
sawit seluas sekitar 30.818 hektar yang dimana sekitar 18.443 hektar merupakan lahan tertanam. 
 
Pada umumnya, tanaman kelapa sawit memiliki umur komersial sampai dengan 25 tahun. Tanaman 
kelapa sawit akan mulai menghasilkan pertama kali sekitar tiga sampai empat tahun setelah ditanam. 
Perseroan mulai melakukan panen kelapa sawit setelah tanaman kelapa sawit mencapai tingkat 
kematangan dan telah menghasilkan. Namun, pada saat masa panen dimulai, TBS yang dihasilkan 
masih relatif rendah. Seiring dengan penambahan tingkat kematangan dan produktifitas atas 
tanaman, hasil TBS tanaman akan terus meningkat, yang pada umumnya usia tanaman kelapa sawit 
yang mencapai puncak produksi berada pada kisaran usia antara delapan tahun sampai 20 tahun. 
Hasil tanaman kelapa sawit yang telah mencapai masa puncak produksi biasanya akan 
menghasilkan 25 sampai 30 ton TBS per hektar per tahun. Masa ekonomi dari tanaman kelapa sawit 
berada pada kisaran 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga sekitar 35 tahun untuk varietas 
compact hybrid. Perseroan berharap bahwa hasil TBS per hektar akan meningkat seiring dengan 
tanaman Perseroan yang kian mendekati usia puncak produksi. Per tanggal 30 Juni 2013, terdapat 
sekitar 45,9% dari tanaman menghasilkan Perseroan yang belum mencapai usia puncak produksi. 
 
Tanaman kelapa sawit yang berusia satu tahun sampai dengan tiga tahun dikategorikan sebagai 
“tanaman belum menghasilkan”, tanaman berusia dari empat tahun sampai dengan tujuh tahun 
dikategorikan sebagai “tanaman muda”, tanaman berusia dari delapan tahun sampai dengan 
20 tahun dikategorikan sebagai “tanaman prima” dan tanaman yang berusia 21 tahun keatas 
dikategorikan sebagai “tanaman tua”. Tabel berikut menunjukkan luas lahan dan profil umur tanaman 
per tanggal 30 Juni  2013: 
 

(dalam hektar) 

 

 Pada 30 Juni 2013 
Tanaman belum 
menghasilkan Tanaman Muda Tanaman Prima Tanaman Tua  

1 - 3 tahun 4 -7 tahun 8 -20 tahun X > 21 tahun Total 
Umur rata-rata (dalam 
tahun) 1,88 5,58 9,07 - 7,39 

Total area yang ditanami 646 14.612 17.951 - 33.208 
Persentase area 

tertanam 1.9% 44,0% 54,1% - 100,0% 

 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki kapasitas yang cukup untuk memproses semua TBS yang 
dipanen dari perkebunan pada saat puncak periode pemanenan yang biasanya terjadi pada kuartal 
ketiga di setiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012, Perseroan memiliki surplus TBS yang 
melewati kapasitas PKS sehingga Perseroan menjual surplus tersebut pada pelanggan pihak ketiga. 
Tetapi Perseroan telah mengembangkan kapasitas pengolahan dan merencanakan untuk 
mengoperasikan dua PKS baru pada akhir tahun 2017. 
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Tabel berikut menyajikan PKS Perseroan dan Entitas Anak dan kapasitas produksi masing-masing 
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun 2012, 2011 
dan 2010 tahun: 
  

Pabrik Tanggal 
Operasi 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas

Ton per 
tahun 

TBS 
diolah per 

tahun 
Ton per 
tahun 

TBS 
diolah 

per tahun 
Ton per 
tahun 

TBS 
diolah 

per 
tahun 

Ton per 
tahun 

TBS diolah 
per tahun 

Pengolahan Minyak Kelapa Sawit     
PKS Sulung Maret 2006 270.000 154.380 540.000 464.083 540.000 521.429 540.000 421.537 
PKS Selangkun Februari 2013 180.000 77.725 - - - - - - 
PKS Natai Raya April 2009 135.000 111.034 270.000 267.005 270.000 188.531 180.000 112.875 
PKS Suayap November 2011 135.000 126.729 270.000 250.178 270.000 25.589 - - 
Total  720.000 469.867(1) 1.080.000 981.266 1.080.000 735.590 720.000 534.412
Pengolahan PK        
KCP Suayap Desember 2011 22.500 3.497 45.000 9.485 3.750(2) 1.179 - - 
1. Termasuk pengolahan tolling-in dari pihak ketiga sebesar 41.884 ton 
2. Kapasitas dihitung dari tanggal operasi 

 
Sebagian besar penjualan Perseroan dihasilkan dari penjualan CPO, dan pada tingkat yang lebih 
sedikit, inti sawit. Sejak tahun 2012, PKO menjadi salah satu bagian dari penjualan Perseroan. 
Penjualan CPO untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp815 miliar, 
Rp1.751 miliar, Rp1.244 miliar dan Rp829 miliar, yang masing-masing memberikan kontribusi 
terhadap penjualan sebesar 91,4%, 93,1%, 90,2% dan 90,4%. Pada periode yang sama, total 
penjualan Perseroan adalah sebesar Rp892 miliar, Rp1.880 miliar, Rp1.379 miliar dan Rp917 miliar. 
 
Pada tahun 2011 dan 2012, Perseroan mengalami kelebihan persediaan TBS pada pabrik 
pengolahan sehingga Perseroan menjual TBS kepada pelanggan pihak ketiga sebesar 3.413 ton dan 
1.035 ton, yang merupakan Rp5 miliar dan Rp1 miliar atau 0,3% dan 0,1% dari total hasil penjualan 
pada tahun 2011 dan 2012 tersebut. 
 
Tabel berikut menunjukkan total penjualan Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 % 2012 % 2012 % 2011 % 2010 % 
CPO 815.347 91,5 807.369 91,9 1.750.504 93,1 1.244.340 90,2 828.763 90,4 
Inti Sawit 63.573 7,1 56.252 6,4 105.511 5,6 130.441 9,5 88.000 9,6 
PKO 12.748 1,4 15.089 1,7 22.803 1,2 - - - - 
TBS - - - - 1.457 0,1 4.701 0,3 - - 
Total Penjualan  891.668 100,0 878.710 100,0 1.880.275 100,0 1.379.482 100,0 916.763 100,0 

 
Tabel berikut menunjukkan volume penjualan Perseroan: 
 

(dalam ton) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 
CPO 110.992 98.213 228.150 168.902 120.899 
Inti Sawit 18.476 13.679 30.744 29.598 22.422 
PKO 1.702 1.500 2.500 - - 
TBS - - 1.035 3.413 - 
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7. PROSPEK USAHA 
 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (“BPS”), pada tahun 2012, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 
4,3%, sementara produk domestik bruto (“PDB”) per kapita sebesar Rp33,3 juta. Berdasarkan 
Kementerian Keuangan, target resmi Pemerintah untuk pertumbuhan PDB dan inflasi di tahun 2013 
masing-masing adalah sebesar 6,8% dan 4,9%.  
 
Minyak kelapa sawit adalah tanaman tahunan yang dibudidayakan secara komersial untuk TBS yang 
berasal dari CPO dan inti sawit yang diolah. Tanaman minyak kelapa sawit mulai berproduksi di umur 
tiga tahun setelah ditanam dan tetap produktif setidaknya sampai dengan 20 tahun. Hasil panen per 
tanaman tergantung pada kualitas bibit, tanah serta pada perawatan tanaman kelapa sawit dalam 
tahap awal dan kemudian praktek manajemen pertanian yang baik (termasuk pemupukan yang 
optimal). Penanaman kembali idealnya harus dilakukan setelah 18-20 tahun produksi, bergantung 
pada kinerja hasil dari pohon kelapa sawit tersebut. 
 
Didukung oleh harga yang menarik, hal tersebut telah menjadi dorongan dalam produksi minyak 
kelapa sawit dunia untuk mengimbangi dengan peningkatan permintaan di dunia. Malaysia dan 
Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar yang menyumbang 85% dari produksi dunia 
pada tahun 2012. Malaysia merupakan produsen minyak kelapa sawit utama sampai dengan tahun 
2005 dan sejak saat itu telah disusul oleh Indonesia. Peningkatan tajam produksi Indonesia (dengan 
tingkat CAGR sebesar 11,1% dalam 10 tahun sampai tahun 2012) terutama disebabkan oleh area 
tanaman menghasilkan minyak kelapa sawit yang meningkat secara pesat. Rata-rata pertumbuhan 
tahunan produksi minyak kelapa sawit dunia cukup signifikan yaitu sebesar 7,7% dalam kurun waktu 
10 tahun terakhir. Produksi dunia atas minyak kelapa sawit mengalami peningkatan yang tajam 
sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya pada bulan Januari sampai dengan Desember 2012, dimana 
produksi Indonesia mencapai 26,9 juta ton dan Malaysia 18,8 juta ton. 
 
Dengan mempertimbangkan cadangan lahan yang masih tersedia dan cocok untuk budidaya minyak 
kelapa sawit, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar daripada Malaysia di 
tahun-tahun mendatang. Mengingat permintaan global yang kuat dan keuntungan biaya dibandingkan 
dengan minyak nabati lainnya, investasi baru ke dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit 
akan tetap sangat menguntungkan. 

 
8. KEUNGGULAN KOMPETITIF 
 
Keunggulan kompetitif Perseroan antara lain: 
 
1. Pertumbuhan produksi yang didukung oleh profil tanaman yang masih muda; 
2. Luas lahan belum tertanam yang signifikan untuk mendukung penanaman baru dan pertumbuhan 

produksi TBS di masa yang akan datang; 
3. Margin yang tinggi didukung oleh hasil produksi yang tinggi, lokasi yang strategis dan metode 

penanaman yang baik; 
4. Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat di daerah operasional Perseroan; 
5. Pelaksanaan operasional usaha yang ramah lingkungan; dan 
6. Tim manajemen dan Dewan Komisaris yang berpengalaman. 

 
Keterangan selengkapnya mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab IX dalam 
Prospektus ini. 
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9. STRATEGI USAHA 
 
Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut: 
 
1. Meningkatkan efisiensi biaya dan produktifitas yang berkelanjutan melalui praktik operasional 

yang bermutu dan mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif; 
2. Mengembangkan dan memperluas perkebunan kelapa sawit serta kapasitas PKS Perseroan; 
3. Meningkatkan dan mengembangkan komitmen Perseroan pada tanggung jawab sosial 

perusahaan, pengembangan komunitas setempat dan inisiatif sistem lingkungan yang 
berkelanjutan; 

4. Secara selektif menelaah kesempatan mengakuisisi lahan dan membentuk kerjasama strategis 
dengan pihak lain untuk mengembangkan kegiatan operasional hulu dan diversifikasi produk; 

5. Melakukan pengembangan dan diversifikasi basis pelanggan. 
 

Keterangan selengkapnya mengenai strategi usaha dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini. 
 
10. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk 
masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran pada 
tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta 
pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk 
masing-masing periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Persoran untuk 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh 
oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja 
keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, 
yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai 
informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya 
ditandatangani oleh Agung Purwanto dan juga tercantum dalam Prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP 
Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh 
IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan 
keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk 
sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Suatu reviu yang 
dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih 
sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan seperti yang tercantum dalam laporan reviu auditor 
independen terkait, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dan juga tercantum dalam Prospektus ini, 
KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, telah diaudit oleh KAP 
Labib Y. Wardiman dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 
oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya ditandatangani oleh 
Labib Y. Wardiman dan tidak tercantum dalam Prospektus ini. 
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Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini telah diaudit oleh KAP 
Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya ditandatangani 
oleh Hisbullah Husin dan tidak tercantum dalam Prospektus ini. 
 
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal  

30 Juni Pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2011 2010 2009 2008 
Total Aset Lancar 714.871 545.163 608.297 121.774 139.499    136.193 
Total Aset Tidak Lancar 1.637.575 1.568.448 1.762.020 1.404.684 1.074.662 979.239 
Total Aset 2.352.446 2.113.611 2.370.317 1.526.458 1.214.161 1.115.432 
Total Liabilitas Jangka Pendek 423.903 557.641 579.791 864.839 220.995 191.776 
Total Liabilitas Jangka Panjang 988.529 1.089.929 1.272.075 370.031 924.100 908.971 
Total Liabilitas 1.412.432 1.647.570 1.851.866 1.234.870 1.145.095 1.100.747 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan 

kepada Pemilik Entitas Induk 907.314 435.300 472.420 287.967 68.456 10.438 

Kepentingan Nonpengendali 32.700 30.741 46.031 3.621 610 4.247 
Total Ekuitas 940.014 466.041 518.451 291.588 69.066 14.685 
Keterangan: 
*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Untuk periode 6 
(enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 
30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 2009 2008 
Penjualan  891.668 878.710 1.880.275 1.379.483 916.763 606.535  412.486 
Laba Bruto 404.465 406.304 989.187 792.992 485.602 204.790  59.378 
Laba Usaha 355.584 344.085 875.937 630.488 369.108 131.904  5.366 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 

Badan 303.632 290.090 765.173 531.139 312.581 89.098   (23.323) 

Laba Periode Tahun Berjalan  223.973 210.016 561.695 378.075 222.521 54.381  (19.375) 
Keterangan: 
*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Rasio-Rasio Usaha dan Keuangan Konsolidasian – tidak diaudit 
 

Keterangan 

Untuk periode 
6 (empat) bulan 

yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 2009 2008 
EBITDA (1)(dalam jutaan Rupiah) 435.449 418.086 1.021.490 746.229 442.330 179.925 40.215 
EBITDA Margin  (2) (%) 48,8% 47,6% 54,3% 54,1% 48,2% 29,7% 9,7% 
Rasio Pertumbuhan (%)(3)        
Penjualan 1,5% N/A 36,3% 50,5% 51,1% 47,0% 186,5% 
Laba Bruto (0,5)% N/A 24,7% 63,3% 137,1% 244,9% 77,2% 
Laba Usaha 3,3% N/A 38,9% 70,8% 179,8% 2.358,4% (14.6)% 
Laba Bersih Periode Berjalan setelah 

efek penyesuaian proforma 6,6% N/A 48,6% 69,9% 309,2% 380,7% 8,9% 
Jumlah Aset 11,3% N/A (10,8)% 55,3% 25,7% 8,9% 27,5% 
Jumlah Liabilitas (14,3)% N/A (11,0)% 50,0% 7,8% 4,0% 25,5% 
Jumlah Ekuitas 101,7% N/A (10.1)% 77,8% 322,2% 370,3% (659,1)% 
Rasio Usaha (%)        
Laba Bruto / Penjualan Bersih(4) 45,4% 46,2% 52,6% 57,5% 53,0% 33,8% 14,4% 
Laba Usaha / Penjualan Bersih(5) 39,9% 39,2% 46,6% 45,7% 40,3% 21,7% 1,3% 
Laba Bersih / Penjualan Bersih(6) 25,1% 23,9% 29,9% 27,4% 24,3% 9,0% (4,7)% 
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas (7) 43,0% 79,8% 212,3% 153,0% 166,5% 296,5% 404,3% 
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (8) 37,8% 67,5% 188,0% 121,6% 126,6% 191,0% 36,5% 
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (9) 23,8% 41,2% 120,5% 72,9% 76,3% 78,7% -131,9% 
Penjualan Bersih / Jumlah  Aset (x)(10) 0,4 0,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 
Laba Bruto / Jumlah  Aset (11) 17,2% 14,3% 46,8% 33,5% 31,8% 16,9% 5,3% 
Laba Usaha / Jumlah Aset (12) 15,9% 13,2% 41,4% 26,6% 24,2% 10,9% 0,5% 
Laba Bersih / Jumlah Aset (13) 10,0% 8,1% 26,6% 16,0% 14,6% 4,5% -1,7% 
Beban Usaha / Laba Usaha(14) 13,7% 18,1% 12,9% 25,8% 31,6% 55,3% 1.006,7% 
Perputaran Persediaan (x) (15) 6,2 7,4 10,5 12,1 19,6 11,6 11,5 
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Keterangan 

Untuk periode 
6 (empat) bulan 

yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 2009 2008 
Perputaran Persediaan (hari)(16) 58,3 48,6 34,4 29,7 18,4 30,9 31,4 
Perputaran Utang Usaha (hari) (17) 14,9 67,4 21,1 48,1 49,0 35,0 29,3 
Rasio Keuangan (x)        
Aset Lancar / Kewajiban Lancar(18) 1,7 1,5 1,0 1,0 0,1 0,6 0,7 
Acid Test Ratio (19) 1,5 1,4 0,8 0,9 0,1 0,5 0,4 
Gearing Ratio – Net (20) 1,2 2,1 1,9 2,3 1,7 7,8 27,7 
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset(21) 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 
Arus Kas Operasi / Laba Bersih(22) 0,6 1,47 0,6 0,9 1,0 1,1 (5,4) 
Debt to Equity Ratio(23) 1,5 4,6 3,5 3,6 4,2 16,6 75,0 
EBITDA / (Beban Bunga)(24) 6,7 5,8 7,2 5,9 7,5 4,0 1,4 
Tanaman Perkebunan / Jumlah Aset 

(25) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 
Perputaran piutang usaha (hari) (26) 4,81 0,7 1,70 0,32 - - 1,5 
Laba usaha/laba bruto(27) 0,88 0,85 0,89 0,80 0,76 0,64 0,09 
Modal kerja bersih/penjualan(28) 0,33 0,59 -0,01 0,02 -0,81 -0,13 -0,13 
Pertumbuhan penjualan 

bersih/pertumbuhan kas yang 
dihasilkan kegiatan operasi(29) -0,12 N/A -6,78 1,25 0,33 -0,08 - 

Keterangan: 
1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi yang ditambahkan kembali dengan beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan kerugian 

penurunan nilai piutang usaha dan piutang pembiayaan, dan beban penyisihan kerugian penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset 
yang dikuasakan kembali. 

2) EBITDA Margin dihitung dari nilai EBITDA dibagi dengan penjualan 
3) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-

akun posisi keuangan seperti jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas – selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30 Juni atau 
31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya, dan (ii) untuk 
akun-akun laba rugi komprehensif seperti penjualan, laba bruto, laba usahadan laba bersih periode berjalan setelah efek pernyesuiaan 
proforma, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

4) Dihitung dengan membagi jumlah laba bruto dengan jumlah penjualan, masing-masing untuk periode terkait. 
5) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha dengan jumlah penjualan, masing-masing untuk periode terkait. 
6) Dihitung dengan membagi jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma dengan jumlah penjualan, 

masing-masing untuk periode terkait. 
7) Dihitung dengan membagi jumlah laba bruto untuk period terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. 
8) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha untuk period terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. 
9) Dihitung dengan membagi jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma untuk periode terkait 

dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. 
10) Dihitung dengan membagi jumlah penjualan bersih periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
11) Dihitung dengan membagi jumlah laba bruto untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
12) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
13) Dihitung dengan membagi jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma untuk periode terkait dengan jumlah 

aset pada akhir periode terkait. 
14) Dihitung dari membagi beban usaha periode/tahun berjalan dengan laba usaha periode/tahun berjalan. 
15) Dihitung dengan membagi beban pokok pendapatan dengan jumlah rata-rata persediaan–neto, dimana jumlah rata-rata tersebut dihitung 

berdasarkan rata-rata saldo persediaan–neto pada awal dan akhir periode terkait. 
16) Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dihitung dengan membagi 180 hari dengan rata-rata perputaran persediaan seperti 

yang dirumuskan pada keterangan (15) di atas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008, 
dihitung dengan membagi 365 hari dengan rata-rata perputaran persediaan seperti yang dirumuskan pada keterangan (15) di atas. 

17) Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dihitung dengan membagi 180 hari dengan rata-rata perputaran utang usaha yang 
didapat dengan membagi beban pokok penjualan dengan jumlah rata-rata utang usaha yang didapat dari rata-rata saldo utang usaha awal tahun 
dan akhir periode yang bersangkutan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008, dihitung 
dengan membagi 365 hari dengan rata-rata perputaran utang usaha yang didapat dengan membagi beban pokok penjualan dengan jumlah rata-
rata utang usaha yang didapat dari rata-rata saldo utang usaha awal tahun dan akhir tahun yang bersangkutan. 

18) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait. 
19) Acid test ratio dihitung merupakan perbandingan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan, dengan kewajiban lancar, pada akhir periode 

yang bersangkutan. 
20) Net gearing ratio merupakan perbandingan antara jumlah utang bank, liabilitas pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa pembiayaan (setelah 

dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas (termasuk hak minoritas atas aset  bersih Entitas Anak), pada akhir tahun yang 
bersangkutan. 

21) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait. 
22) Dihitung dengan membagi kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi dengan jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan 

setelah efek penyesuaian pro forma, masing-masing untuk periode terkait. 
23) Debt to equity ratio dihitung dengan membagi jumlah utang bank jangka panjang (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun), 

utang obligasi–neto (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) dan utang pembiayaan konsumen (termasuk bagian yang jatuh 
tempo dalam waktu satu tahun), dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait. 

24) Dihitung dengan membagi jumlah EBITDA seperti yand dirumuskan pada keterangan (1) di atas, dengan beban keuangan, masing-masing untuk 
periode terkait. 

25) Dihitung dengan membagi nilai tanaman perkebunan di akhir periode terkait dengan jumlah aset diakhir periode terkait. 
26) Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dihitung dengan membagi 180 hari dengan rata-rata perputaran piutang usaha yang 

didapat dengan membagi jumlah penjualan dengan jumlah rata-rata piutang usaha yang didapat dari rata-rata saldo piutang usaha awal tahun dan 
akhir periode yang bersangkutan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008, dihitung 
dengan membagi 365 hari dengan rata-rata perputaran piutang usaha yang didapat dengan membagi jumlah penjualan dengan jumlah rata-rata 
piutang usaha yang didapat dari rata-rata saldo utang usaha awal tahun dan akhir tahun yang bersangkutan. 

27) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha dengan jumlah laba bruto, masing-masing untuk periode terkait. 
28) Dihitung dengan membagi modal kerja bersih pada akhir periode, yaitu jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah kewajiban lancar, dengan 

jumlah penjualan untuk periode terkait. 
29) Dihitung dengan membagi rasio pertumbuhan penjualan dengan rasio pertumbuhan kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi, 

masing-masing untuk periode terkait. Rasio pertumbuhan dihitung sebagaimana dirumuskan untuk akun-akun laba rugi kompreshensif pada 
keterangan (3) di atas. 
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Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV pada 
Prospektus ini. 
 
11. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh 
koma nol persen) dari laba bersih konsolidasian (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang 
dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali) pada tahun buku bersangkutan, dimulai dari 
tahun 2013. 
 
Dividen kas yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun 
buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang 
dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan. 
 
Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: 

 Dalam menentukan rasio pembayaran dividen kas Perseroan sehubungan dengan tahun buku 
tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan 
secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen kas dalam tujuan Perseroan secara 
keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang 
lebih panjang; 

 Apabila Perseroan membayarkan dividen kas tahunan setelah ditutupnya tahun buku, dividen kas 
tersebut akan ditetapkan pada kuartal kedua setelah tahun buku yang ditutup tersebut dan 
dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen kas, jika ada, berdasarkan rekomendasi 
dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: 
 Saldo kas, net gearing, return on equity dan laba ditahan; 
 kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan; 
 tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan; 
 tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dari Entitas Anak; dan 
 dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan perkebunan serupa secara global. 

 
Pembayaran dividen dikemudian hari, jika ada, akan bergantung pada antara lain persetujuan 
pemegang saham melalui RUPS tahunan, hasil operasional Perseroan, laba ditahan, persediaan 
uang tunai, keadaan keuangan, pembatasan dalam perjanjian, kesempatan usaha, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi 
Perseroan. 
 
Sebagai perusahaan induk, kemampuan Perseroan untuk mendistribusikan dividen kas di kemudian 
hari akan bergantung pada kegiatan dan juga pendapatan dari Entitas Anak. Dalam hal terdapat 
penurunan dalam kegiatan usaha dan/atau pendapatan Entitas Anak maka akan memberikan 
dampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Oleh karena itu, akan memberikan dampak negatif 
terhadap kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kas. 
 
Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus 
ini. 
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Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Pangkalan 
Bun serta berkantor di Pangkalan Bun. Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.51 
tanggal 22 Nopember 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 
tanggal 22 April 1996 yang keduanya, dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko SH, Notaris di 
Jakarta dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman (sekarang Menkumham) No.C2.8176.HT.01.01-Th’96 tanggal 26 Juli 1996 dan 
No.C2.99983.HT.01.04-Th.1999 tanggal 8 Desember 1996, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan di bawah No.250/BH.15.05/VII/2011 pada tanggal 26 Juli 1996 dan diumumkan dalam 
BNRI No.36, tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No.839. Perseroan memperoleh status sebagai 
PMDN pada tahun 2000 berdasarkan Surat Persetujuan PMDN No.18/16/I/PMDN/2000 tanggal 
5 Desember 2000. 
 
Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.2 tanggal 17 September 2013, yang dibuat di hadapan 
Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang saat ini persetujuan dari 
Menkumham masih dalam proses berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Dedy Syamri S.H., 
tanggal 17 September 2013  (“Akta No.2/2013”). Akta No.2/2013 tersebut memuat keputusan para 
pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 
tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.  
 
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.1 tanggal 12 Agustus 2013, yang dibuat di 
hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-42979.AH.01.02.Tahun 2013 
tanggal 15 Agustus 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 15 Agustus 
2013 No.AHU-0076221.AH.01.09.Tahun 2013, (“Akta No.1/2013”). Akta No.1/2013 tersebut memuat 
keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan status Perseroan dari 
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehingga mengubah seluruh ketentuan anggaran 
dasar untuk disesuaikan menjadi anggaran dasar Perseroan Terbuka. 
 
Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp802.500.000.000 menjadi 
Rp952.500.000.000 sebagaimana termaktub dalam Akta No.1/2013. 
 
Perseroan berkedudukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan berkantor pusat di Jalan 
H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, 
Pangkalan Bun 74113, Kalimantan Tengah. 
 
Berdasakan Akta No.2/2013, maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan 
usaha dalam bidang bidang pertanian, perdagangan dan industri. 
 
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta No.1/2013, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan 
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan 
perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka melalui pengeluaran saham baru dalam 
simpanan (portepel) sebesar 1.500.000.000 saham, atau jumlah saham lainnya sebagaimana 
ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat, baik secara 
domestik/lokal maupun internastional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan terjualnya 
seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal 
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara 
proforma menjadi sebagai berikut: 
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Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 
Saham Nominal (Rp) % Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh:       
PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 2.520.000.000 252.000.000.000 26,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Masyarakat - - - 1.500.000.000 150.000.000.000 15,7 

Jumlah 
ModalDitempatkan dan 
Disetor Penuh 

8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 9.525.000.000 952.500.000.000 100,0 

Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  22.575.000.000 2.257.500.000.000  
 
Seluruh Saham Yang Ditawarkan sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa 
atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar maksimum 
15,7% (lima belas koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 
setelah Penawaran Umum. Bersama dengan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan 
sebelum Penawaran Umum yaitu sebesar 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima juta) saham, 
akan dicatatkan di BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI 
adalah sebesar 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham atau sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum 
ini. 
 
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. 
 
Periode Pembatasan Transaksi (Lock-up Period) 
 
Berdasarkan Akta No.11 tanggal 18 Juni 2013, PT CBI, Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor 
mengambil bagian saham baru Perseroan masing-masing sebanyak setiap saham yang dimiliki 
PT CBI, Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor atau masing-masing sebesar 2.395.000.000 (dua 
miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta) saham, 752.500.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima 
ratus ribu) saham dan 752.500.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas 
nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) pada harga per saham yaitu Rp100 (seratus 
Rupiah) sehingga kepemilikan saham PT CBI, Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor di Perseroan 
menjadi masing-masing sebesar 2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta) saham, 
802.500.000 (delapan ratus dua juta lima ratus ribu) saham dan 802.500.000 (delapan ratus dua juta 
lima ratus ribu) saham. Dengan demikian, PT CBI, Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor sesuai 
dengan Peraturan No.IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran 
Umum, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang diperoleh dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, sampai dengan 8 (delapan) 
bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. 
 
Pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam Akta No.11 tanggal 18 Juni 2013 (selain PT CBI, 
Jery Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor) yaitu PT PSB, PT PBAL dan PT MIL telah menandatangani 
perjanjian lock-up pada tanggal 19 November 2013 yang mengatur larangan untuk menawarkan, 
menggadaikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi atau berjanji membeli, membeli opsi 
atau berjanji untuk menjual, memberikan opsi, hak atau jaminan untuk membeli, meminjamkan, atau 
dengan cara lain mengalihkan atau memindahkan, secara langsung maupun tidak langsung, setiap 
saham biasa Perseroan yang dimiliki atau secara manfaat dimiliki olehnya, larangan untuk 
mengadakan pengaturan swap, atau pengaturan lain untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, 
seluruh atau sebagian dari setiap konsekuensi ekonomi dari kepemilikan saham lock-up serta 
menyetujui dimasukkannya stop transfer instruction dalam daftar saham Perseroan terhadap 
pengalihan saham lock-up selama jangka waktu yang berakhir 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan 
Pendaftaran menjadi Efektif. 
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PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION) 
 
Program ESA ini merupakan program pemberian Jatah Pasti untuk membeli saham yang merupakan 
bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah 
memenuhi kualifikasi dari Perseroan (“Peserta”). 
 
Dasar pelaksanaan program ESA ini adalah Keputusan Direksi Perseroan tanggal 19 September 
2013, dimana jumlah saham yang akan dialokasikan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah saham penawaran umum atau 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham. Apabila terdapat 
sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan 
ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat 
dalam Peraturan No.IX.A.7. 
 
Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan 
terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak sehingga mempunyai rasa memiliki 
(sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing 
karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan 
sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan. 
 
Mekanisme Pelaksanaan Program ESA 
 
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sekitar 1.078 (seribu tujuh puluh 
delapan) orang dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan. Peserta ESA yang 
berhak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 
 Karyawan dalam status aktif bekerja sejak 30 September 2013 
 Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratrif pada saat implementasi Program 

ESA 
 
Dalam Program ESA akan dialokasikan Jatah Pasti untuk membeli Saham kepada Peserta yang 
berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Saham Jatah 
Pasti yang dialokasikan kepada Peserta tidak bersifat mandatory,  dengan demikian apabila terdapat 
sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan 
kepada masyarakat. Peserta dapat membeli Saham Jatah Pasti dengan harga Penawaran Umum. 
Saham yang tidak diserap oleh Peserta ESA tersebut tidak akan dikenakan lock-up. 
 
Saham Jatah Pasti diberlakukan lock-up selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan 
saham Perseroan di BEI. 
 
Perseroan tidak menanggung biaya pembelian Saham Jatah Pasti oleh Peserta Program ESA, akan 
tetapi Peserta diberikan fasilitas pinjaman dari Koperasi Karyawan Perseroan dan tidak dikenakan 
bunga atas pinjaman pembayaran pembelian Saham Jatah Pasti dalam Penawaran Umum Perdana 
termaksud. Selama dana pinjaman pembayaran pembelian saham belum dilunasi maka seluruh 
dividen atas Saham Jatah Pasti atas nama Peserta, akan menjadi hak Koperasi Karyawan Perseroan 
sebagai kompensasi atas pinjaman dana pembayaran pembelian Saham Jatah Pasti. 
 
Perseroan memiliki hak untuk membeli kembali saham-saham karyawan pada saat pengakhiran 
kerja, dan hak ini akan dilaksanakan pada nilai pasar wajar saham saat itu. Apabila belum terdapat 
pelunasan terhadap pinjaman dan karyawan sudah berhenti bekerja, maka Perseroan berhak 
mengambil alih secara penuh kepemilikan saham karyawan  tersebut berikut saldo utangnya dari 
Koperasi Karyawan Perseroan. Apabila karyawan sudah melunasi kewajiban terhadap Koperasi 
Karyawan Perseroan dan berhenti bekerja, maka karyawan tersebut berhak untuk 
memperdagangkan saham ESA tersebut selama sudah melewati periode lock-up. 
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Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Jatah Pasti kepada Peserta, Peserta wajib 
menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam 
Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan 
pemesanan Saham Jatah Pasti dengan dana pinjaman kepada pihak Koperasi Karyawan Perseroan 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan 
menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham 
dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran 
dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima 
pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh. 
 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan 
dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum 
ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum & Program ESA 

Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 
Saham Nominal (Rp) % Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh:       
PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 2.520.000.000 252.000.000.000 26,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,7 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,4 
Masyarakat  - - - 1.350.000.000 135.000.000.000 14,1 
Karyawan (ESA) - - - 150.000.000 15.000.000.000 1,6 

Jumlah ModalDitempatkan dan 
Disetor Penuh 8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 9.525.000.000 952.500.000.000 100,0 

Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  22.575.000.000 2.257.500.000.000  
 
Aspek Perpajakan ESA 
 
Program ESA adalah program penawaran saham kepada Peserta ESA. Harga saham ESA sama 
dengan Harga Penawaran. Tidak ada unsur perpajakan bagi Peserta maupun Perseroan dalam 
pelaksanaan Program ESA ini, kecuali setelah periode lock-up berakhir dan Peserta yang membeli 
saham ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas 
pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
 
a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% dari nilai transaksi. 
b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang 

diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif 
sesuai dengan tarif yang berlaku. 
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PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN 
(MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN/MESOP) 
 
Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program 
MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), anggota Direksi dan 
Karyawan Perseroan dengan jenjang tertentu yang tercatat dalam Perseroan 14 hari sebelum tanggal 
pendistribuskan hak opsi.  
 
Dasar pelaksanaan program MESOP ini adalah keputusan pemegang saham Perseroan 
sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.1/2013. 
 
Hak Opsi  yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk 
membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 
1,6% (satu koma enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum atau 
sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, dalam waktu 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI. Pendistribusian hak opsi akan 
dilakukan dalam 2 (dua) tahapan: 
 
 Tahap Pertama pada tanggal 14 Januari 2014 untuk sebanyak-banyaknya sejumlah 50% 

(lima puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam program MESOP; 
 Tahap Kedua pada tanggal 14 Januari 2015 untuk sisa Hak Opsi dalam Program MESOP yang 

belum didistribusikan di Tahap Pertama. 
 

Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
Peraturan Pencatatan No.I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 
No.Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan 
Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam 
RUPS. 
 
- Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) 

tahun sejak tanggal penerbitannya (Option Life). 
- Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang 

akan ditebitkan dari portepel dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan. 
- Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (vesting period) selama 1 (satu) tahun sejak 

tanggal pendistribusiannya dalam vesting period pemegang hak opsi belum dapat mengunakan 
hak opsi-nya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya vesting period. 

- setelah berakhirnya vesting period, Pemegang hak opsi berhak untuk mengunakan hak opsi untuk 
membeli saham baru pada periode pelaksanaan (Window Exercise) yang akan dibuka Perseroan 
maksimal 2 (dua) kali Window Exercise dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap Window 
Excerise yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat 
mengunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) hari bursa. 

- Harga Pelaksanaan (Exercise Price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub 
dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 
No.Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-
rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 
25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan 
dilaksanakannya Periode Pelaksanaan. 

 
Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan 
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan 
dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh 
Manajemen dan Karyawan seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang 
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai 
berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum, Program ESA 

& Program MESOP 
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 

Saham Nominal (Rp) % Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       

PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 2.520.000.000 252.000.000.000 26,0 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,4 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,4 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 1.300.000.000 130.000.000.000 13,4 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,3 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 802.500.000 80.250.000.000 8,3 
Masyarakat  - - - 1.350.000.000 135.000.000.000 14,0 
Karyawan (ESA) - - - 150.000.000  15.000.000.000 1,6 
MESOP - - - 150.000.000  15.000.000.000 1,6 

Jumlah ModalDitempatkan dan 
Disetor Penuh 8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 9.675.000.000 967.500.000.000 100,0 

Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  22.425.000.000 2.242.500.000.000  
 
Biaya Program ESA dan Program MESOP 
 
Biaya Program ESA merupakan biaya Peserta yang memperoleh fasilitas pinjaman dari Koperasi 
Karyawan Perseroan dengan demikian Perseroan tidak dibebankan biaya apapun dalam 
pelaksanaan Program ESA. Selanjutnya setelah periode lock-up berakhir dan Peserta dapat 
melakukan transaksi penjualan Saham Jatah Pasti melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas 
pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
 
a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% dari nilai transaksi. 
b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang 

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

 
Perseroan akan mencadangkan biaya program MESOP sebagaimana diatur dalam PSAK 53 tentang 
insentif berbasis saham dengan mengunakan metoda blacksholes dalam laporan keuangannya 
setelah pelaksanaan pendistribusian hak opsi kepada Peserta Program MESOP. 
 
Selain Program MESOP tersebut diatas Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau 
mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pencatatan. 
 
PERNYATAAN EFEKTIF DAN PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI 
 
Dengan Surat Dewan Komisioner OJK No. S-393/D.04/2013, tanggal 29 November 2013, Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efektif. 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sejumlah 
1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 15,7% (lima belas 
koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka 
Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum 
Penawaran Umum sejumlah 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima juta) saham. Dengan 
demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 9.525.000.000 
(sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% dari modal ditempatkan 
atau disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. 
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KECUALI DALAM RANGKA PROGRAM MESOP SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN 
DALAM PROSPEKTUS INI,PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN ATAU 
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI 
SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN 
PENDAFTARAN PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN  PENAWARAN UMUM INI MENJADI 
EFEKTIF. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL 
TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU 
PERATURAN YANG BERLAKU. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 
 

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Baru setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan 
dipergunakan oleh Perseroan untuk: 
 
1. Sekitar 60,5% (enam puluh koma lima persen) akan digunakan untuk penambahan setoran 

modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana tersebut akan digunakan oleh Entitas Anak untuk 
pengembangan usaha yang meliputi antara lain: 
 

a. Untuk perluasan lahan perkebunan, baik melalui pembebasan lahan di areal ijin lokasi 
Entitas Anak maupun akusisi lahan perkebunan yang dimiliki oleh pihak ketiga, baik yang 
masih berupa ijin lokasi maupun yang sudah berproduksi; dan 

b. Untuk pembangunan PKS beserta sarana pendukungnya yang akan dilakukan PT ASP dan 
PT SML guna meningkatkan kapasitas pengolahan sejalan dengan meningkatnya produksi 
TBS Perseroan dan Entitas Anak maupun dari pihak ketiga. 

  
Alasan Perseroan untuk penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana 
tersebut akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pengembangan usaha Perseroan: 
- meningkatkan nilai Perseroan secara keseluruhan;dan 
- fokus mengembangkan bisnis di sektor hulu yang merupakan keunggulan kompetitif 

Perseroan. 
 
Jenis dan spesifikasi pengembangan usaha yang meliputi perluasan lahan perkebunan dan 
pembangunan PKS beserta sarana pendukungnya akan mengikuti kebijakan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Pelaksanaan pengembangan usaha akan dimulai selambat-lambatnya pada bulan Januari 
2014. 
 

2. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk penambahan setoran modal 
Perseroan di Entitas Anak yaitu PT MMS dimana dana tersebut akan digunakan untuk 
pelunasan sebagian atau keseluruhan utang Entitas Anak tersebut. 
 
Alasan Perseroan untuk penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana 
tersebut akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan utang 
Entitas Anak tersebut adalah untuk mengurangi beban keuangan Entitas Anak sehingga 
meningkatkan kinerja Perseroan. 
 
PT Mitra Mendawai Sejati (”PT MMS”) 
 
PT MMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta 
berkantor di Pangkalan Bun. PT MMS, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 
6 Mei 1999, dibuat di hadapan Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalan Bun. 
 
PT MMS bergerak di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, industri perdagangan, 
pemborongan dan jasa. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 94,56% saham PT MMS atau 
sebesar 430.204 lembar saham. Setelah penambahan setoran modal Perseroan di PT MMS, 
Perseroan akan memiliki sebanyak-banyaknya 99,99% saham PT MMS. 
 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 13 tanggal 25 Maret 2011 (“Kredit Investasi I”) 
beserta perubahan-perubahannya, Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 24 April 
2012 (“Kredit Investasi II”) beserta perubahan-perubahannya, Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja No. 28 tanggal 24 April 2012 (“Kredit Modal Kerja I”) beserta perubahan-perubahannya 
PT MMS menerima Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit modal kerja dari Bank Mandiri. 
Keterangan mengenai perjanjian dengan Bank Mandiri selengkapnya dapat dilihat pada Bab III 
tentang Pernyataan Liabilitas. 
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Jaminan atas fasilitas kredit adalah seluruh sertifikat HGU atas nama PT MMS. Tujuan 
penggunaan pinjaman kredit investasi ini adalah pembiayaan pembangunan kebun kelapa 
sawit, PKS beserta aset PT MMS lainnya berupa bangunan sarana dan prasarana, sedangkan 
penggunaan pinjaman kredit modal kerja adalah untuk membiayai kegiatan operasional 
PT MMS. Pembayaran utang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu pembayaran 
pokok pinjaman dan beban bunga dilakukan berkala.  
 
Terkait rencana penggunaan dana, PT MMS berencana melakukan pelunasan sebagian atau 
keseluruhan utang pinjaman dari Bank Mandiri selambat-lambatnya bulan Januari 2014 atau 
sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing masing fasilitas kredit mana yang lebih dahulu 
terjadi. Sesuai ketentuan dalam perjanjian, PT MMS akan memberitahukan terlebih dahulu 
rencana pembayaran lebih awal kepada Bank Mandiri. 

 
Prioritas pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tabel berikut ini: 

 

No. Keterangan 
Jumlah pokok 

Pinjaman 
(dalam miliar 

Rupiah) 

Tingkat suku 
bunga per 

tahun 
(floating rate) 

Jangka 
Waktu 
(tahun) 

Jatuh Tempo 

Sisa pinjaman 
per 

30 Juni 2013 
(dalam miliar 

Rupiah) 
1. Kredit Investasi I 206 10% 7 31 Desember 2018 197 
2. Kredit Investasi II 78 9,75% 5 23 April 2017 62 
3. Kredit Modal Kerja I 30 9,5% 1 25 Maret 2014 30 
Total  314    289 

 
Berdasarkan ketentuan dalam fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja, tanpa 
persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PT MMS dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. menggunakan fasilitas kredit  diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
b. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, 

kecuali dalam rangka transaksi yang lazim; 
c. mengikat diri sebagai penanggung/penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau 

menjaminkan harta kekayaan/aset PT MMS yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri 
kepada pihak lain; 

d. memindahtangankan agunan; 
e. menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau atau melepaskan aset/harta 

kekayaan yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PT MMS kepada Bank Mandiri; 
f. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk dinyatabkan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang; 
g. mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan 
melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual dibawah harga 
pasar; 

h. mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;dan 
i. memperoleh fasilitas atau transaksi derivatif yang bersifat spekulatif (bukan dalam rangka 

transaksi bisnis atau dagang yang wajar) yang dapat berpengaruh terhadap kondisi 
keuangan PT MMS maupun kolektabilitas kredit PT MMS di Bank Mandiri. 

 
Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank Mandiri. 
 

3. Sekitar 14,5% (empat belas koma lima persen) akan digunakan untuk: 
i. modal kerja Perseroan, seperti: (i) pembelian TBS dan pupuk dan (ii) pembiayaan kegiatan 

operasional Perseroan antara lain seperti perawatan prasarana dan pembelian komoditas; 
dan  

ii. penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana tersebut akan 
digunakan oleh Entitas Anak untuk modal kerja Entitas Anak. Penambahan setoran modal 
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2013. 

 
Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkannya secara triwulanan 
(Maret, Juni, September dan Desember) kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 dan 
Peraturan No.I-E. 
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Penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini akan dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan 
Pasar Modal yang berlaku. 
 
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran 
Umum yang merupakan transaksi pihak afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau 
transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2. 
 
Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana tersebut di atas, maka rencana 
perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan 
beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RUPS 
Perseroan. 
 
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal  
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam 
Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sekitar 5,16% dari nilai 
Penawaran Umum, meliputi: 
 
  Biaya jasa Penjaminan dan Penjualan sekitar 2%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan 

(management fee) sebesar 0,90%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,35% dan 
biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar  0,75%; 

 Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,48% yang terdiri dari:  
a. biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,36%; 
b. biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,10%; 
c. biaya jasa Notaris sekitar 0,01%; dan 
d. biaya jasa Penilai sekitar 0,01%;  

 Biaya jasa Administrasi Efek sekitar 0,01%; 
 Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,001%; dan 
 Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan public expose, biaya penyelenggaraan 

roadshow, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya advisor, biaya konsultan industri dan 
biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,66%. 
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III. PERNYATAAN LIABILITAS 
 
1. LIABILITAS 
 
Pada tanggal 30 Juni 2013 Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp1.412 miliar 
yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp424 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar 
Rp989 miliar dengan rincian sebagai berikut, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, 
Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, 
dengan pendapat tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan 
keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan,  
yang laporannya ditandatangani oleh Agung Purwanto dan juga tercantum dalam Prospektus ini. 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Keterangan Jumlah 

LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Utang bank jangka pendek  66.000 
Utang usaha:   

Pihak berelasi  - 
Pihak ketiga 15.590 

Pendapatan diterima di muka 784 
Utang pajak 44.576 
Beban akrual 37.484 
Utang lain-lain:  

Pihak berelasi 9.273 
Pihak ketiga 34.225 

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek 16.375 
Liabilitas pembiayaan konsumen - yang jatuh tempo dalam satu tahun 9.914 
Liabilitas sewa pembiayaan - yang jatuh tempo dalam satu tahun 11.381 
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 178.300 
TotalLiabilitasJangka Pendek 423.903 
LIABILITASJANGKA PANJANG  
Liabilitas pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 2.720 
Liabilitas sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 4.365 
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun  947.300 
Liabilitas imbalan kerja karyawan 26.440 
Liabilitas pajak tangguhan - neto 7.704 
Total Liabilitas Jangka Panjang 988.529 
TOTAL LIABILITAS 1.412.432 

  
A. Liabilitas Jangka Pendek 

 
1) Utang bank jangka pendek  

 
Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp66 miliar yang 
merupakan pinjaman dalam Rupiah. Utang bank jangka pendek tersebut berupa fasilitas kredit modal 
kerja yang diperoleh dari Bank Mandiri.  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, tingkat suku bunga utang bank jangka pendek 
dalam Rupiah tersebut di atas berkisar antara 9%-9,5% per tahun. 
 
2) Utang usaha  

 
Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp16 miliar yang merupakan utang 
kepada pihak ketiga. Utang usaha merupakan utang atas pembelian TBS, pupuk dan bahan kimia. 

 
3) Pendapatan diterima di muka 
 
Pendapatan diterima di muka merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan 
dengan penjualan CPO dan PK. Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 Juni 2013 
adalah sebesar Rp0,78 miliar. 
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4) Utang pajak 
 
Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp44 miliar, yang terdiri dari: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Keterangan Jumlah 

Perseroan  
Pajak Pertambahan Nilai 10.179 
Pajak Penghasilan:  

Pasal 21 828 
Pasal 26 755 
Pasal 4(2) 249 
Pasal  15 0,67 

Sub-jumlah – Perseroan 12.012 
Entitas Anak  
Pajak Pertambahan Nilai 8.941 
Pajak Penghasilan:  

Pasal 21 591 
Pasal 23/26 1.591 
Pasal 4(2) 687 
Pasal 29  

Tahun 2013 20.754 
Sub-jumlah - Entitas Anak 32.564 

Jumlah 44.576 
 
5) Beban akrual 

 
Saldo beban akrual pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp37 miliar, terutama terdiri dari 
denda pajak, Jasa profesional dan lain-lain. 
 
6) Utang lain-lain 

 
Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp43 miliar yang terdiri dari utang 
kepada pihak berelasi sebesar Rp9 miliar dan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp34 miliar. 

 
7) Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek 

 
Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar 
Rp16 miliar. 

 
8) Liabilitas pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam satu tahun 
 
Saldo liabilitas pembiayaan konsumen - yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 
2013 adalah sebesar Rp10 miliar. 
 
9) Liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun 

 
Saldo liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2013 
adalah sebesar Rp11 miliar. 

 
10) Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 

 
Saldo utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar 
Rp178 miliar. 
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B. Liabilitas Jangka Panjang 
 

1) Liabilitas pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun  
 

Saldo Liabilitas pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 
pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp3 miliar. 
 
2) Liabilitas sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 

 
Saldo Liabilitas sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada 
tanggal 30 Juni 2013 atas PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Orix Indonesia Finance adalah 
sebesar Rp4 miliar. 
 
3) Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 

 
Saldo utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada 
tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp947 miliar yang berasal dari Bank Mandiri. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, tingkat suku bunga utang bank jangka panjang 
dalam Rupiah tersebut di atas berkisar antara 9,25%-9,5% per tahun. 
 
4) Liabilitas imbalan kerja karyawan 
 
Saldo Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp26 miliar. 
 
5) Liabilitas pajak tangguhan - neto 
 
Saldo  Liabilitas pajak tangguhan - neto pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp8 miliar. 

 
2. FASILITAS KREDIT PERSEROAN  
 
Perseroan dan Entitas Anak, PT MMS dan PT KSA mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

Debitur  Keterangan  Suku Bunga  Jatuh Tempo 
Saldo per 30 Juni 

2013 (dalam 
Rupiah) 

Perseroan  Perseroan memperoleh fasilitas kredit 
investasi dengan total nilai pinjaman 
sebesar Rp890.000.000.000 
sebagaimana terakhir kali diubah 
pada 18 September 2013. Pinjaman 
tersebut akan dipergunakan untuk 
membiayai pengembangan kebun 
kelapa sawit seluas 16.110 hektar 
dan peningkatan kapasitas produksi 
PKS. Pinjaman telah dijamin dengan 
lahan milik Perseroan seluas 16.984 
hektar dalam bentuk Sertipikat HGU, 
berikut tanaman perkebunan, 
bangunan dan instalasi yang berada 
di atasnya. 

 10% per tahun  31 Desember 2017 700.000.000.000 

Perseroan  Perseroan memperoleh fasilitas kredit 
modal kerja dengan total nilai 
pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000 
sebagaimana terakhir kali diubah 
pada 18 September 2013. Pinjaman 
tersebut akan dipergunakan untuk 
membiayai modal kerja Perseroan. 
Pinjaman ini telah dijamin dengan 
persediaan senilai
Rp 24.000.000.000 dan piutang 
usaha sebesar Rp 1.000.000.000. 

 9.5% per tahun  25 Maret 2014 25.000.000.000 



15

Debitur  Keterangan  Suku Bunga  Jatuh Tempo 
Saldo per 30 Juni 

2013 (dalam 
Rupiah) 

PT MMS  PT MMS memperoleh fasilitas kredit 
investasi dengan total nilai pinjaman 
sebesar Rp 206.000.000.000 pada 
25 Maret 2011, sebagaimana terakhir 
kali diubah pada 18 September 2013. 
Pinjaman tersebut akan 
dipergunakan untuk membiayai 
pembangunan proyek perkebunan 
kelapa sawir seluas 8.137,27 hektar.  

 10% per tahun  31 Desember 2018  

PT MMS  PT MMS memperoleh fasilitas kredit 
investasi dengan total nilai pinjaman 
sebesar Rp 78.000.000.000 pada 24 
April 2012, sebagaimana terakhir kali 
diubah pada 11 Juli 2012. Pinjaman 
tersebut akan dipergunakan untuk 
membiayai pembangunan pabrik 
pengolahan kelapa sawir dengan 
kapasitas 45 MT TBS per jam dan 
pabrik pengolahan PKO dengan 
kapasitas 150 MT PK per hari. 
Pinjaman telah dijamin dengan lahan 
seluas 5.922,07 hektar dan 2.999,31 
hektar dengan Sertipikat HGU 
termasuk tanaman perkebunan, 
bangunan dan instalasi yang berada 
di atasnya serta jaminan korporasi 
dari Perseroan. 

 9,75% per tahun  23 April 2017  

PT MMS  PT MMS memperoleh fasilitas kredit 
modal kerja dengan total nilai 
pinjaman sebesar Rp 30.000.000.000 
pada 24 April 2012, sebagaimana 
terakhir diubah pada 25 Maret 2013. 
Pinjaman tersebut akan 
dipergunakan untuk membiayai 
modal kerja PT MMS. Pinjaman telah 
dijamin dengan persediaan senilai Rp 
2.000.000.000 dan piutang senilai Rp 
28.000.000.000. 

 9,5% per tahun  25 Maret 2014 30.000.000.000 

PT KSA  PT KSA memperoleh fasilitas kredit 
investasi dengan total nilai pinjaman 
sebesar Rp 210.000.000.000 pada 
18 September 2013, sebagaimana 
terakhir kali diubah pada 11 Juli 
2012. Pinjaman tersebut akan 
dipergunakan untuk membiayai 
pembangunan proyek perkebunan 
kelapa sawi seluas 3.925 hektar dan 
peningkatan kapasitas produksi PKS. 
Pinjaman telah dijamin dengan lahan 
seluas 1.933 hektar dengan 
Sertipikat HGU, termasuk tanaman 
perkebunan, bangunan dan instalasi 
yang berada di atasnya.  

 10% per tahun  31 Desember 2017 166.000.000.000 

PT KSA  PT KSA memperoleh fasilitas kredit 
modal kerja dengan total nilai 
pinjaman sebesar Rp 11.000.000.000 
pada 25 Maret 2011, sebagaimana 
terakhir kali diubah pada 18 
September 2013. Pinjaman tersebut 
akan dipergunakan untuk membiayai 
operasional PT KSA. Pinjaman telah 
dijamin dengan persediaan senilai Rp 
9.000.000.000 dan piutang usaha 
senilai Rp 2.000.000.000 

 9,5% per tahun  24 Maret 2014 11.000.000.000 
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Seluruh fasilitas kredit di atas dijamin dengan sertipikat hak atas tanah yang masing-masing dimiliki 
oleh Perseroan, PT KSA dan PT MMS berdasarkan syarat dan ketentuan cross-collateral dan cross 
default antara seluruh sertipikat hak atas tanah yang dijaminkan. Selain itu, Perseroan, PT KSA dan 
PT MMS juga telah menjaminkan seluruh persediaan dan piutang dengan total nilai sebesar tiap-tiap 
nilai pinjaman yang diperoleh dari masing-masing fasilitas kredit dari Bank Mandiri. Perseroan juga 
telah memberikan jaminan korporasi sehubungan dengan fasilitas kredit antara PT MMS dengan 
Bank Mandiri. 
 
Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk penambahan setoran modal Perseroan di 
Entitas Anak yaitu PT MMS dimana dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau 
keseluruhan utang Entitas Anak tersebut; dan 

 
Alasan Perseroan untuk penambahan setoran modal Perseroan di Entitas Anak dimana dana 
tersebut akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan utang Entitas 
Anak tersebut adalah untuk mengurangi beban keuangan Entitas Anak sehingga meningkatkan 
kinerja Perseroan. 
 
PT Mitra Mendawai Sejati (”PT MMS”) 

 
PT MMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor 
di Pangkalan Bun. PT MMS, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 6 Mei 1999, 
dibuat di hadapan Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalan Bun. 
 
PT MMS bergerak di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, industri perdagangan, pemborongan 
dan jasa. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 94,56% saham PT MMS atau sebesar 
430.204 lembar saham. Setelah penambahan setoran modal Perseroan di PT MMS, Perseroan akan 
memiliki sebanyak-banyaknya 99,99% saham PT MMS. 

 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 13 tanggal 25 Maret 2011 (“Kredit Investasi I”) 
beserta perubahan-perubahannya, Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 24 April 2012 
(“Kredit Investasi II”) beserta perubahan-perubahannya, Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 28 
tanggal 24 April 2012 (“Kredit Modal Kerja I”) beserta perubahan-perubahannya PT MMS menerima 
Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit modal kerja dari Bank Mandiri. Keterangan mengenai perjanjian 
dengan Bank Mandiri selengkapnya dapat dilihat pada Bab III tentang Pernyataan Liabilitas. 
 
Jaminan atas fasilitas kredit adalah seluruh sertifikat HGU atas nama PT MMS. Tujuan penggunaan 
pinjaman kredit investasi ini adalah pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit, PKS beserta aset 
PT MMS lainnya berupa bangunan sarana dan prasarana, sedangkan penggunaan pinjaman kredit 
modal kerja adalah untuk membiayai kegiatan operasional PT MMS. Pembayaran utang akan 
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu pembayaran pokok pinjaman dan beban bunga 
dilakukan berkala.  

 
Terkait rencana penggunaan dana, PT MMS berencana melakukan pelunasan sebagian atau 
keseluruhan utang pinjaman dari Bank Mandiri selambat-lambatnya bulan Januari 2014 atau sesuai 
dengan tanggal jatuh tempo masing masing fasilitas kredit mana yang lebih dahulu terjadi. Sesuai 
ketentuan dalam perjanjian, PT MMS akan memberitahukan terlebih dahulu rencana pembayaran 
lebih awal kepada Bank Mandiri. 
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Prioritas pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tabel berikut ini: 
 
 

No. Keterangan 

Jumlah 
pokok 

Pinjaman 
(dalam miliar 

Rupiah) 

Tingkat suku 
bunga per 

tahun 
(floating 

rate) 

Jangka 
Waktu 
(tahun) 

Jatuh Tempo 

Sisa pinjaman 
per 

30 Juni 2013 
(dalam miliar 

Rupiah) 
1. Kredit Investasi I 206 10% 7 31 Desember 2018 197 
2. Kredit Investasi II 78 9,75% 5 23 April 2017 62 
3. Kredit Modal Kerja I 30 9,5% 1 25 Maret 2014 30 
Total  314    289 

 
Berdasarkan ketentuan dalam fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja, tanpa persetujuan 
tertulis dari Bank Mandiri, PT MMS dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. menggunakan fasilitas kredit  diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
b. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, kecuali 

dalam rangka transaksi yang lazim; 
c. mengikat diri sebagai penanggung/penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan 

harta kekayaan/aset PT MMS yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak lain; 
d. memindahtangankan agunan; 
e. menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau atau melepaskan aset/harta 

kekayaan yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PT MMS kepada Bank Mandiri; 
f. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk dinyatabkan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang; 
g. mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan 
pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual dibawah harga pasar; 

h. mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; dan 
i. memperoleh fasilitas atau transaksi derivatif yang bersifat spekulatif (bukan dalam rangka 

transaksi bisnis atau dagang yang wajar) yang dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan 
PT MMS maupun kolektabilitas kredit PT MMS di Bank Mandiri. 

 
Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank Mandiri. 
 
Tidak ada pinjaman yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang digunakan untuk 
kepentingan pihak berelasi. 
 
Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, tidak terdapat pelanggaran 
atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang 
berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 
 
PEMBATASAN TERTENTU PADA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Seluruh pinjaman tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan, PT KSA 
dan PT MMS untuk melakukan beberapa hal yang memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari Bank Mandiri. Tindakan-tindakan tersebut antara lain (i) untuk memperoleh fasilitas kredit atau 
pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun 
fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim, (ii) mengikat diri 
sebagai penanggung/penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta 
kekayaan/aset Perseroan, PT KSA dan PT MMS yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada 
pihak lain, (iii) memindahtangankan jaminan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 
(tagihan, barang dagangan) dengan ketentuan Perseroan, PT KSA dan PT MMS harus mengganti 
jaminan tersebut dengan barang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani 
dengan hak jaminan, (iv) menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan 
sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset Perseroan, PT KSA dan PT MMS yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan, PT KSA dan PT MMS kepada Bank Mandiri 
berdasarkan perjanjian, (v) mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran 
hutang, (vi) mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan 
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pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar, dan (vii) mengubah 
susunan pengurus dan pemegang saham. 
 
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 017/Corsec-IPO/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, 
Perseroan menyatakan bahwa Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Bank Mandiri untuk 
mengubah ketentuan pembatasan atas perubahan susunan pengurus dan pemegang saham 
Perseroan pada perjanjian pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri kepada Perseroan. 
 
Sehubungan dengan persyaratan rasio keuangan sebagaimana yang ditentukan dalam masing-
masing perjanjian, masing-masing Perseroan, PT KSA dan PT MMS dilarang melakukan pembagian 
dividen. Namun demikian, berdasarkan surat dari Bank Mandiri tanggal 12 September 2011, Bank 
Mandiri telah menyetujui perubahan ketentuan mengenai pembagian dividen pada Perjanjian Fasilitas 
kredit modal kerja dan kredit investasi dimana Perseroan, PT KSA dan PT MMS dapat melakukan 
pembagian dividen sepanjang tidak pembagian dividen tersebut menyebabkan pelanggaran leverage 
ratio 230% current ratio, 110% dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 110% dan total net 
worth positif dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan, PT KSA dan 
PT MMS. Selain itu, Perseroan, PT KSA dan PT MMS wajib memberikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu paling lambat dua minggu sebelum tanggal pembagian 
dividen. 
 
PROFIL JANGKA WAKTU PEMBAYARAN LIABILITAS PERSEROAN 
 
Saldo jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar 
Rp1.333 miliar, yang tediri dari: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Tahun Kurang dari 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun >5 tahun Total 

Utang bank - jangka 
pendek 

66.000 - - - 66.000 

Utang usaha      
Pihak ketiga 15.590 - - - 15.590 

Beban masih harus 
dibayar 

37.484 - - - 37.484 

Utang lain-lain      
Pihak ketiga 9.273 - - - 9.273 
Pihak-pihak 
berelasi 

34.225 - - - 34.225 

Liabilitas 
pembiayaan 
konsumen 

9.914 1.551 1.169 - 12.634 

Liabiltas Imbalan 
Kerja Karyawan 

16.375 - - - 16.375 

Liabilitas sewa 
pembiayaan 

11.381 3.210 1.155 - 15.746 

Utang bank jangka 
panjang 

178.300 140.000 807.300 - 1.125.600 

Total 378.542 144.761 809.624 - 1.332.927 
 
Kewajiban Perseroan dan Entitas Anak yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi adalah 
sebagai berikut (dalam ribuan Rupiah): 
 

Jenis Hutang Perusahaan Jumlah 
(dalam ribuan Rupiah) 

Pinjaman dari pihak berelasi - CBI PT SSS 9.268.514 
Pinjaman dari pihak berelasi - CBI PT ASP 980 
Pinjaman dari pihak berelasi - CBI PT SML 3.940 
    9.273.433

 
Perseroan dan Entitas Anak telah melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut pada tanggal 
22 Oktober 2013. 
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NEGATIVE COVENANTS 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak 
(KSA dan MMS) telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian utang, seperti 
yang diperincikan di bawah ini (dalam ribuan Rupiah): 
 

Covenants PT SSS PT KSA PT MMS Konsolidasi 
Leverage ratio Maksimum 230% 121% 140% 120% 124% 
Current ratio Minimum 110% 116% 358% 179% 165% 
Debt Service Coverage Ratio Minimum 110% 143% 190% 209% 164% 
Total Net worth 
(dalam ribuan Rupiah) Positif 797.839.261 229.395.601 298.629.329 940.014.239 

 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI 
 
Komitmen dan kontinjensi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013 adalah sebagai berikut: 
 
 Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Jasa dan Pengelolaan 

(Service and Management Agreement) dengan PT TSA dan PT SMU, pihak berelasi. 
Berdasarkan perjanjian, Perseroan berkewajiban untuk mengelola, mengawasi dan mengambil-
alih aktivitas di perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit milik PT TSA dan PT SMU. 
PT TSA dan PT SMU akan membayar biaya atas jasa tersebut sebesar AS$150 (nilai penuh) per 
hektar untuk area tanaman menghasilkan atau belum menghasilkan dan akan membayar biaya 
jasa titip olah sebesar AS$20 (nilai penuh) per ton CPO yang diproduksi dari pabrik kelapa sawit 
milik Perseroan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.  
 

 Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemasaran (Marketing 
Agreement) dengan PT TSA dan PT SMU, pihak berelasi. Berdasarkan perjanjian, Perseroan 
setuju bertindak sebagai agen untuk dan atas nama PT TSA dan PT SMU untuk melaksanakan 
semua aktivitas administrasi, pemasaran dan jasa lainnya yang terkait dengan pemasaran 
produk, termasuk ikut serta dalam perikatan kontrak penjualan dan penyediaan layanan 
sehubungan dengan produk yang dihasilkan oleh PT TSA dan PT SMU. PT TSA dan PT SMU 
akan membayar biaya atas jasa pemasaran tersebut sebesar AS$10 per ton untuk CPO dan 
AS$5 per ton PK yang dijual oleh Perseroan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 
2017.  
 

 Pada tanggal 25 Maret 2011, Perseroan memberikan jaminan korporasi atas fasilitas pinjaman 
yang diterima PT MMS dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang meliputi seluruh jumlah 
pinjaman yang wajib dibayar oleh PT MMS kepada Bank Mandiri Jaminan ini berlaku hingga 
PT MMS melunasi seluruh fasilitas pinjaman tersebut yang akan jatuh tempo pada tanggal 
31 Desember 2018. Per Juni 2013, total pinjaman yang diterima oleh PT MMS dari Bank Mandiri 
adalah sebesar Rp 289.600 juta. 
 

 Pada tanggal 7 Januari 2013, Perseroan bersama dengan Entitas Anak (PT KSA dan PT MMS) 
dan PT Sinar Alam Permai menandatangani Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa Sawit sebanyak 
1.000 MT per minggu, dengan jangka waktu penyerahan dari 7 Januari 2013 hingga 
27 Desember 2013. 

 
KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-
KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH 
DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN. 
 

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN 
YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH 
DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN 
KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVIII PROSPEKTUS. 
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SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
(NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 

 

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA 
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN 
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-
masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran pada tanggal 
30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada 
tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk 
masing-masing periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Persoran untuk 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh 
oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja 
keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai 
informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya 
ditandatangani oleh Agung Purwanto dan juga tercantum dalam Prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP 
Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh 
IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan 
keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk 
sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Suatu reviu yang 
dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih 
sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan seperti yang tercantum dalam laporan reviu auditor 
independen terkait, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dan juga tercantum dalam Prospektus ini, 
KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP 
Labib Y. Wardiman dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 
oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya ditandatangani oleh 
Labib Y. Wardiman dan tidak tercantum dalam Prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP 
Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya ditandatangani 
oleh Hisbullah Husin dan tidak tercantum dalam Prospektus ini. 
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Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal 

30 Juni Pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 
ASET 
ASET LANCAR 
Kas dan setara kas 127.168 416.254 137.756 81.378 52.193 77.590 
Kas dan setara kas yang dibatasi 

penggunaannya - 4.000 4.000 4.000 - - 
Piutang Usaha 

Pihak ketiga 8.462 15.347 2.456 - - - 
Piutang lain-lain 

Pihak Berelasi - - 75.209 5.313 66.515 - 
Pihak Ketiga 9.595 8.061 8.392 1.291 1.736 8.007 

Pinjaman kepada pihak berelasi 457.226 - 301.000 - - - 
Persediaan 58.707 99.053 71.409 25.486 18.558 50.418 
Pajak dibayar di muka 1.648 - 6.923 3.419 - - 
Biaya dibayar di muka 1.321 1.269 1.025 833 474 178 
Uang muka – pihak ketiga 50.744 1.179 127 54 23 - 
Total Aset Lancar 714.871 545.163 608.297 121.774 139.499    136.193 
ASET TIDAK LANCAR 
Piutang lain-lain 

Pihak berelasi - - 525.771 314.822 144.841 109.203 
Tanaman perkebunan 

Tanaman menghasilkan, setelah 
dikurangi akumulasi 
amortisasi 704.983 703.519 642.636 537.674 365.043 315.299 

Tanaman belum menghasilkan 16.842 34.936 117.543 204.799 344.664 319.691 
Aset tetap, setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan 638.014 651.905 470.336 327.401 209.394 213.616 
Investasi saham 95.200 200 10 - - - 
Aset Pajak Tangguhan – neto 1.034 - 1.920 12.402 10.600 9.475 
Proyek pengembangan usaha 91.039 91.038 - - - - 
Aset tidak lancar lainnya 90.463 86.850 3.804 7.586 120 11.955 
Total Aset Tidak Lancar 1.637.575 1.568.448 1.762.020 1.404.684 1.074.662 979.239 
TOTAL ASET 2.352.446 2.113.611 2.370.317 1.526.458 1.214.161 1.115.432 
LIABILITAS DAN EKUITAS 
LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang bank jangka pendek 66.000 66.000 36.000 16.000 16.000 - 
Utang usaha 

Pihak berelasi - 1 7.206 18.209 1.613 717 
Pihak ketiga 15.590 24.750 72.298 58.921 38.705 37.041 

Pendapatan diterima dimuka 784 44.022 30.062 35.906 26.886      38.707  
Utang pajak 44.576 123.873 193.319 119.377 58.326 20.659 
Beban akrual 37.484 35.588 41.996 4.728 7.236 597 
Utang lain-lain  - - - - - 

Pihak berelasi 9.273 3.692 2.719 18.973 463 1.245 
Pihak ketiga 34.225 45.284 35.261 23.461 8.473 12.794 

Liabilitas imbalan kerja karyawan 
jangka pendek 16.375 19.551 22.422 16.821 14.450 9.060 

Liabilitas pembiayaan konsumen 
yang jatuh tempo dalam satu 
tahun 9.914 6.471 4.402 5.441 5.186 1.193 

Liabilitas sewa pembiayaan yang 
jatuh tempo dalam satu tahun 11.381 14.209 12.606 8.171 5.157 3.367 

Utang bank jatuh tempo dalam 
satu tahun 178.300 174.200 121.500 538.831 38.500 66.396 

Total Liabilitas Jangka Pendek 423.903 557.641 579.791 864.839 220.995 191.776 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Utang lain-lain 

Pihak berelasi - - 80.854 334.355 383.346 487.431 
Liabilitas pembiayaan konsumen - 

setelah dikurangi bagian jatuh 
tempo dalam satu tahun 2.720 7.585 3.856 3.320 6.056 264 

Liabilitas sewa pembiayaan - 
setelah dikurangi bagian jatuh 
tempo dalam satu tahun 4.365 9.496 13.805 10.390 3.869 3.934 

Utang bank jangka panjang - 
setelah dikurangi bagian jatuh 
tempo dalam satu tahun 947.300 1.038.500 1.142.500 - 518.270 409.150 

Liabilitas imbalan kerja karyawan 
jangka panjang 26.440 24.892 18.875 11.952 8.172 5.417 
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Keterangan 
Pada tanggal 

30 Juni Pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Liabilitas pajak tangguhan – neto 7.704 9.456 12.185 10.014 4.387 2.775 
Total Liabilitas Jangka Panjang 988.529 1.089.929 1.272.075 370.031 924.100 908.971 
TOTAL LIABILITAS 1.412.432 1.647.570 1.851.866 1.234.870 1.145.095 1.100.747 
EKUITAS 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan 

kepada Pemilik Entitas Induk       
Modal Saham 
Modal Ditempatkan dan Disetor 802.500 412.500 12.500 12.500 12.500 12.500 
Tambahan modal disetor 16.181 16.181 - - - - 
Modal proforma yang timbul 

karena transaksi akuisisi atas 
entitas sepengendali 

- - 68.836 5.176 730 6.301 

Selisih transaksi dengan pihak 
non-pengendali 41.950 - - - - - 

Saldo laba /(Akumulasi defisit) 46.683 6.619 391.084 270.291 55.226 (8.363) 
Sub Total 907.314 435.300 472.420 287.967 68.456 10.438 
Kepentingan Non pengendali 32.700 30.741 46.031 3.621 610 4.247 
TOTAL EKUITAS 940.014 466.041 518.451 291.588 69.066 14.685 
TOTAL LIABILITAS DAN 

EKUITAS 2.352.446 2.113.611 2.370.317 1.526.458 1.214.161 1.115.432 

 
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Untuk periode 6 
(enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 
30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 2009 2008 
 

Penjualan  891.668 878.710 1.880.275 1.379.483 916.763 606.535  412.486 
Beban pokok penjualan  (487.203) (472.406) (891.088) (586.491) (431.161) (401.745) (353.108) 
Laba Bruto 404.465 406.304 989.187 792.992 485.602 204.790  59.378 
        
Beban penjualan (16.522) (11.230) (25.204) (17.070) (10.425)  (4.738)  (618) 
Beban umum dan administrasi (33.846) (56.040) (104.413) (169.097) (92.326)  (59.650)  (56.664) 
Pendapatan/(beban) usaha lain-lain 

- neto 1.487 5.051 16.367 23.663 (13.743)  (8.498) 3.270 

Laba Usaha 355.584 344.085 875.937 630.488 369.108 131.904  5.366 
        
Pendapatan keuangan 12.985 17.749 31.530 27.543 2.671 1.828  986 
Beban keuangan (64.937) (71.744) (142.294) (126.892) (59.198) 44.634)  (29.675) 
(Beban)/pendapatan lain-lain - neto (51.952) (53.995) (110.764) (99.349) (56.527)  (42.806)  (28.689) 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 

Badan 303.632 290.090 765.173 531.139 312.581 89.098   (23.323) 
        
(Beban)/manfaat pajak penghasilan 
badan        

Tahun berjalan (82.445) (75.076) (204.287) (140.412) (86.234)  (34.230) (4.769) 
Tangguhan 2.786 (4.999) 809 (12.652) (3.826)  (487) 8.717 

       
Laba Periode Tahun Berjalan  223.973 210.016 561.695 378.075 222.521 54.381  (19.375) 
        
Total laba komprehensif 
periode/tahun berjalan setelah efek 
penyesuaian proforma yang dapat 
diatribusikan kepada: 

       

Pemilik entitas induk 180.064 176.100 473.980 334.973 219.510 58.054   (8.193) 
Kepentingan non pengendali  43.909 33.916 87.715 43.102 3.011  (3.673)  (11.182) 

Total 223.973 210.016 561.695 378.075 222.521 54.381   (19.375) 
*Tidak diaudit dan telah direviu 
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Rasio-Rasio Usaha dan Keuangan Konsolidasian – tidak diaudit 
 

Keterangan 

Untuk periode 
6 (empat) bulan 

yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 2009 2008 
EBITDA (1)(dalam jutaan Rupiah) 435.449 418.086 1.021.490 746.229 442.330 179.925 40.215 
EBITDA Margin  (2) (%) 48,8% 47,6% 54,3% 54,1% 48,2% 29,7% 9,7% 

        
Rasio Pertumbuhan (%)(3)        
Penjualan 1,5% N/A 36,3% 50,5% 51,1% 47,0% 186,5% 
Laba Bruto (0,5)% N/A 24,7% 63,3% 137,1% 244,9% 77,2% 
Laba Usaha 3,3% N/A 38,9% 70,8% 179,8% 2.358,4% (14.6)% 
Laba Bersih Periode Berjalan 

setelah efek penyesuaian 
proforma 

6,6% N/A 48,6% 69,9% 309,2% 380,7% 8,9% 

Jumlah Aset 11,3% N/A (10,8)% 55,3% 25,7% 8,9% 27,5% 
Jumlah Liabilitas (14,3)% N/A (11,0)% 50,0% 7,8% 4,0% 25,5% 
Jumlah Ekuitas 101,7% N/A (10.1)% 77,8% 322,2% 370,3% (659,1)% 
        
Rasio Usaha (%)        
Laba Bruto / Penjualan Bersih(4) 45,4% 46,2% 52,6% 57,5% 53,0% 33,8% 14,4% 
Laba Usaha / Penjualan Bersih(5) 39,9% 39,2% 46,6% 45,7% 40,3% 21,7% 1,3% 
Laba Bersih / Penjualan Bersih(6) 25,1% 23,9% 29,9% 27,4% 24,3% 9,0% (4,7)% 
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas (7) 43,0% 79,8% 212,3% 153,0% 166,5% 296,5% 404,3% 
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (8) 37,8% 67,5% 188,0% 121,6% 126,6% 191,0% 36,5% 
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (9) 23,8% 41,2% 120,5% 72,9% 76,3% 78,7% -131,9% 
Penjualan Bersih / Jumlah Aset 
(x)(10) 0,4 0,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 

        
Laba Bruto / Jumlah  Aset (11) 17,2% 14,3% 46,8% 33,5% 31,8% 16,9% 5,3% 
Laba Usaha / Jumlah Aset (12) 15,9% 13,2% 41,4% 26,6% 24,2% 10,9% 0,5% 
Laba Bersih / Jumlah Aset (13) 10,0% 8,1% 26,6% 16,0% 14,6% 4,5% -1,7% 
Beban Usaha / Laba Usaha(14) 13,7% 18,1% 12,9% 25,8% 31,6% 55,3% 1.006,7% 
Perputaran Persediaan (x) (15) 6,2 7,4 10,5 12,1 19,6 11,6 11,5 
Perputaran Persediaan (hari)(16) 58,3 48,6 34,4 29,7 18,4 30,9 31,4 
Perputaran Utang Usaha (hari) (17) 14,9 67,4 21,1 48,1 49,0 35,0 29,3 
        
Rasio Keuangan (x)        
Aset Lancar / Kewajiban Lancar(18) 1,7 1,5 1,0 1,0 0,1 0,6 0,7 
Acid Test Ratio (19) 1,5 1,4 0,8 0,9 0,1 0,5 0,4 
Gearing Ratio – Net (20) 1,2 2,1 1,9 2,3 1,7 7,8 27,7 
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset(21) 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 
Arus Kas Operasi / Laba Bersih(22) 0,6 1,47 0,6 0,9 1,0 1,1 (5,4) 
Debt to Equity Ratio(23) 1,5 4,6 3,5 3,6 4,2 16,6 75,0 
EBITDA / (Beban Bunga)(24) 6,7 5,8 7,2 5,9 7,5 4,0 1,4 
Tanaman Perkebunan / Jumlah 

Aset (25) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 

Perputaran piutang usaha (hari) (26) 4,81 0,7 1,70 0,32 - - 1,5 
Laba usaha/laba bruto(27) 0,88 0,85 0,89 0,80 0,76 0,64 0,09 
Modal kerja bersih/penjualan(28) 0,33 0,59 -0,01 0,02 -0,81 -0,13 -0,13 
Pertumbuhan penjualan 

bersih/pertumbuhan kas yang 
dihasilkan kegiatan operasi(29) 

-0,12 N/A -6,78 1,25 0,33 -0,08 - 

Keterangan: 
1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi yang ditambahkan kembali dengan beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan kerugian 

penurunan nilai piutang usaha dan piutang pembiayaan, dan beban penyisihan kerugian penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset 
yang dikuasakan kembali. 

2) EBITDA Margin dihitung dari nilai EBITDA dibagi dengan penjualan 
3) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-

akun posisi keuangan seperti jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas – selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30 Juni atau 
31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya, dan (ii) untuk 
akun-akun laba rugi komprehensif seperti penjualan, laba bruto, laba usahadan laba bersih periode berjalan setelah efek penyesuaian 
proforma, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

4) Dihitung dengan membagi jumlah laba bruto dengan jumlah penjualan, masing-masing untuk periode terkait. 
5) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha dengan jumlah penjualan, masing-masing untuk periode terkait. 
6) Dihitung dengan membagi jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma dengan jumlah penjualan, 

masing-masing untuk periode terkait. 
7) Dihitung dengan membagi jumlah laba bruto untuk period terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. 
8) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha untuk period terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. 
9) Dihitung dengan membagi jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma untuk periode terkait 

dengan jumlah ekuitas pada akhir periode terkait. 
10) Dihitung dengan membagi jumlah penjualan bersih periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
11) Dihitung dengan membagi jumlah laba bruto untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
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12) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
13) Dihitung dengan membagi jumlah total laba bersih periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma untuk periode terkait 

dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. 
14) Dihitung dari membagi beban usaha periode/tahun berjalan dengan laba usaha periode/tahun berjalan. 
15) Dihitung dengan membagi beban pokok pendapatan dengan jumlah rata-rata persediaan–neto, dimana jumlah rata-rata tersebut 

dihitung berdasarkan rata-rata saldo persediaan–neto pada awal dan akhir periode terkait. 
16) Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dihitung dengan membagi 180 hari dengan rata-rata perputaran persediaan 

seperti yang dirumuskan pada keterangan (15) di atas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 
2009 dan 2008, dihitung dengan membagi 365 hari dengan rata-rata perputaran persediaan seperti yang dirumuskan pada keterangan 
(15) di atas. 

17) Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dihitung dengan membagi 180 hari dengan rata-rata perputaran utang 
usaha yang didapat dengan membagi beban pokok penjualan dengan jumlah rata-rata utang usaha yang didapat dari rata-rata saldo 
utang usaha awal tahun dan akhir periode yang bersangkutan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 
2011, 2010, 2009 dan 2008, dihitung dengan membagi 365 hari dengan rata-rata perputaran utang usaha yang didapat dengan 
membagi beban pokok penjualan dengan jumlah rata-rata utang usaha yang didapat dari rata-rata saldo utang usaha awal tahun dan 
akhir tahun yang bersangkutan. 

18) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait. 
19) Acid test ratio dihitung merupakan perbandingan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan, dengan kewajiban lancar, pada akhir 

periode yang bersangkutan. 
20) Net gearing ratio merupakan perbandingan antara jumlah utang bank, liabilitas pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa pembiayaan 

(setelah dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas (termasuk hak minoritas atas aset  bersih Entitas Anak), pada akhir tahun 
yang bersangkutan. 

21) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait. 
22) Dihitung dengan membagi kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi dengan jumlah total laba bersih 

periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian pro forma, masing-masing untuk periode terkait. 
23) Debt to equity ratio dihitung dengan membagi jumlah utang bank jangka panjang (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu 

tahun), utang obligasi–neto (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) dan utang pembiayaan konsumen (termasuk 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun), dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait. 

24) Dihitung dengan membagi jumlah EBITDA seperti yand dirumuskan pada keterangan (1) di atas, dengan beban keuangan, masing-
masing untuk periode terkait. 

25) Dihitung dengan membagi nilai tanaman perkebunan di akhir periode terkait dengan jumlah aset diakhir periode terkait. 
26) Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dihitung dengan membagi 180 hari dengan rata-rata perputaran piutang 

usaha yang didapat dengan membagi jumlah penjualan dengan jumlah rata-rata piutang usaha yang didapat dari rata-rata saldo piutang 
usaha awal tahun dan akhir periode yang bersangkutan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 
2010, 2009 dan 2008, dihitung dengan membagi 365 hari dengan rata-rata perputaran piutang usaha yang didapat dengan membagi 
jumlah penjualan dengan jumlah rata-rata piutang usaha yang didapat dari rata-rata saldo utang usaha awal tahun dan akhir tahun yang 
bersangkutan. 

27) Dihitung dengan membagi jumlah laba usaha dengan jumlah laba bruto, masing-masing untuk periode terkait 
28) Dihitung dengan membagi modal kerja bersih pada akhir periode, yaitu jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah kewajiban lancar, 

dengan jumlah penjualan untuk periode terkait.  
29) Dihitung dengan membagi rasio pertumbuhan penjualan dengan rasio pertumbuhan kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 

operasi, masing-masing untuk periode terkait. Rasio pertumbuhan dihitung sebagaimana dirumuskan untuk akun-akun laba rugi 
kompreshensif pada keterangan (3) di atas. 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
 Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data 
Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan 
keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini. 
 
Informasi keuangan konsolidasian Perseoran pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian auditan Perseroan untuk masing-masing periode tersebut. Informasi keuangan 
konsolidasian Persoran untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, 
diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit. Kinerja keuangan 
konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan tersebut di atas 
belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan 
untuk satu tahun penuh. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai 
informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya ditandatangani 
oleh Agung Purwanto dan juga tercantum dalam Prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP 
Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh 
IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan 
keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk 
sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Suatu reviu yang 
dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih 
sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan seperti yang tercantum dalam laporan reviu auditor 
independen terkait, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dan juga tercantum dalam Prospektus ini, 
KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. 
 
A. UMUM 
 
Perseroan adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan 
memiliki profil usia perkebunan yang menarik sehingga dipercaya dapat memberikan pertumbuhan 
usaha yang pesat dalam beberapa tahun kedepan. Hasil TBS per hektar dan tingkat ekstraksi minyak 
Perseroan masing-masing adalah sebesar 22,3 ton dan 23,2% untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2012, dimana hal tersebut memberikan hasil CPO per hektar sebesar 5,2 ton, 
meskipun area tertanam Perseroan memiliki usia rata-rata tanaman yang masih muda, yaitu sekitar 
6,91 tahun. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan meliputi penanaman tanaman kelapa sawit, 
panen dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO, inti sawit (Palm Kernel/”PK”) dan PKO dengan 
pangsa pasar di dalam negeri. 
 
Perkebunan kelapa sawit Perseroan berkembang secara signifikan sejak Perseroan memulai usaha 
pada tahun 1995. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengelola 11 perkebunan 
kelapa sawit dengan luas tertanam sekitar 33.208 hektar dimana 32.562 hektar merupakan 
perkebunan tanaman menghasilkan, 4 (empat) PKS dan satu pabrik pengolahan inti sawit (Kernel 
Crushing Plant/”KCP”). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan dan 
Entitas Anak memproduksi sekitar 227.900 ton CPO dan sekitar 43.944 ton PK, dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan dan Entitas Anak memproduksi 
sekitar 176.945 ton CPO dan sekitar 32.447 ton PK.  
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Tanaman kelapa sawit membutuhkan waktu sekitar tiga tahun sampai empat tahun untuk mencapai 
kematangan setelah ditanam untuk dapat mulai dipanen dan diklasifikasikan sebagai “tanaman 
muda” dalam kurun waktu tahun ke-empat hingga akhir tahun ke-tujuh. Tanaman kelapa sawit 
mencapai usia puncak produksi TBS atau diklasifikasikan sebagai “tanaman prima” pada kisaran 
antara delapan tahun sampai dengan 20 tahun setelah ditanam. Selanjutnya untuk tanaman kelapa 
sawit yang melebihi 21 tahun, maka tanaman kelapa sawit tersebut diklasifikasikan sebagai “tanaman 
tua” dimana produktifitas TBS akan menurun secara bertahap. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan 
memiliki area tanaman menghasilkan seluas 32.563 hektar yang terdiri dari, 14.612 hektar dimana 
merupakan area tanaman muda dengan usia tanaman pada kisaran lebih dari empat tahun dan 
kurang dari delapan tahun, 17.951 hektar tanaman prima dengan usia tanaman pada kisaran lebih 
dari delapan tahun hingga 14 tahun. Hingga saat ini, belum ada satu pun tanaman kelapa sawit 
Perseroan dan Entitas Anak yang diklasifikasikan sebagai tanaman tua berdasarkan standar industri 
dalam perkebunan kelapa sawit. Per tanggal 30 Juni 2013, usia rata-rata tertimbang perkebunan 
kelapa sawit tertanam adalah sekitar 7,39 tahun.  
 
Seiring dengan peningkatan pada jumlah tanaman menghasilkan dan peningkatan pada hasil 
produksi dari area tertanam Perseroan dan Entitas Anak yang berada pada usia produktif, produksi 
TBS Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan menjadi 308.785 ton untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, sedangkan untuk akhir tahun yang berakhir pada 
tahun 2012, produksi TBS Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi sebesar 715.095  ton 
dimana pada tahun 2011 sebesar 619.713  ton dan pada tahun 2010 sebesar 406.279 ton. Selain itu, 
pada tahun 2012 rata-rata produksi perkebunan tanaman menghasilkan Perseroan dan Entitas Anak 
sebesar 22,3 ton TBS per hektar meskipun tanaman Perseroan dan Entitas Anak masih tergolong 
tanaman muda. Untuk beberapa tahun kedepan, Perseroan berharap bahwa produksi TBS dari 
perkebunan Perseroan dan Entitas Anak akan terus meningkat dan kian meningkat seiring dengan 
tingkat produktifitas tanaman kelapa sawit dalam mencapai puncak produksi. 
 
Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki empat PKS dengan total kapasitas sebesar 240 ton 
TBS per jam atau 1.440.000 ton TBS per tahun, Perseroan sedang dalam proses meningkatkan total 
kapasitas menjadi 255 ton TBS per jam atau 1.530.000 ton TBS per tahun yang ditargetkan akan 
beroperasi pada akhir tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pabrik, Perseroan dan 
Entitas Anak berencana melakukan penambahan kapasitas dengan membangun dua PKS baru di 
lahan milik PT SML dan PT ASP yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2017. Kedua PKS 
ini diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 60 ton TBS per jam atau 360.000 ton 
TBS per tahun, sehingga total kapasitas produksi PKS Perseroan dan Entitas Anak menjadi 315 ton 
TBS per jam atau 1.890.000 ton TBS per tahun di akhir tahun 2017. Selain itu, Perseroan, melalui 
PT MMS juga memiliki satu KCP dengan kapasitas 150 ton PK per hari atau 45.000 ton PK per tahun.  
 
Produk utama Perseroan dan Entitas Anak adalah CPO, dimana untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2012, 2011 dan 2010, CPO memberikan kontribusi secara berturut-turut sebesar 91,4%, 93,1%, 
90,2% dan 90,4% dari total penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan CPO sebesar 
95.558 ton, selanjutnya pada tahun 2012 produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak meningkat 
menjadi 227.900 ton dari 176.945 ton pada tahun 2011 dan 121.725 pada tahun 2010. Rata-rata 
tingkat ekstraksi CPO sebesar 22,3% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013 dan sebesar 23,2% pada tahun 2012. Perseroan dan Entitas Anak juga memproduksi 
PK dan PKO, dimana Perseroan menghasilkan PK sebesar 18.862 ton untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, selanjutnya, pada tahun 2012 produksi PK Perseroan 
meningkat menjadi 43.944 ton dari 32.447 ton pada tahun 2011, dan 24.062 ton pada tahun 2010. 
Rata-rata tingkat ekstraksi PK sebesar 4,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013 dan sebesar 4,5% pada tahun 2012. Perseroan dan Entitas Anak mulai 
memproduksi PKO pada bulan Desember 2011 dan produksi PKO Perseroan dan Entitas Anak 
adalah sebesar 1.431 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 
sebesar 3.801 ton pada tahun 2012. Tingkat ekstrasi PKO Perseroan dan Entitas Anak sebesar 
40,9% selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan sebesar 40,1% 
pada tahun 2012. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memasarkan CPO, PK dan PKO dengan 
pangsa pasar di dalam negeri. 
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Perseroan juga mengelola seluruh perkebunan, penjualan dan pemasaran produk perusahaan afiliasi 
Perseroan, PT TSA dan PT SMU, yang dimana Perseroan menerima biaya jasa sesuai dengan 
Perjanjian Jasa dan Pengelolaan (Service and Management Agreement) dan Perjanjian Pemasaran 
(Marketing Agreement) yang keduanya telah ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2013. Pada tanggal 
30 Juni 2013, pengelolaan perkebunan termasuk 1 (satu) PKS dan 6 (enam) perkebunan kelapa 
sawit seluas sekitar 30.818 hektar yang dimana sekitar 18.443 hektar merupakan lahan tertanam. 
 
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan mencatat penjualan sebesar 
Rp1.880 miliar dan laba bruto sebesar Rp989 miliar, serta laba komprehensif tahun berjalan setelah 
efek penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 
Rp474 miliar. Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, Perseroan mencatat penjualan 
sebesar Rp892 miliar, laba bruto sebesar Rp404 miliar, serta total laba komprehensif tahun berjalan 
setelah efek penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan untuk kepentingan non-pengendali 
sebesar Rp180 miliar. Perseroan mendapatkan EBITDA sebesar Rp1.021 miliar pada periode yang 
berakhir 31 Desember 2012 dan Rp435 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013. 
 
B. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 
Pada November 2012 dan Desember 2012, Perseroan mengakuisisi kepemilikan atas Entitas Anak, 
yaitu PT KSA, PT MMS, PT SML, dan PT ASP masing-masing sebesar 60,00%; 60,40%; 60,16%; 
dan 60,24% melalui pembelian atas saham-saham yang baru diterbitkan oleh PT KSA, PT MMS, 
PT SML, dan PT ASP (“Restrukturisasi”). 
 
Berkaitan dengan kegiatan Restrukturisasi, kombinasi bisnis antar entitas sepengendali diperlakukan 
sesuai dengan PSAK No. 38, “Kombinasi bisnis entitas sepengendali”. Berdasarkan PSAK No. 38, 
transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam 
rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan 
perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan 
laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup 
tersebut. Karena transaksi kombinasi bisnis yang dilaksakan oleh para entitas sepengendali tidak 
menyebabkan perubahan substansi ekonom kepemilikan atas bisnis yang diperlukan, maka transaksi 
tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest).  
 
Dengan menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas 
yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode 
komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak 
awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur 
laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi 
bisnis entitas sepegendali. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap 
transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas dalam pos tambahan modal 
disetor.  
 
Perseroan lebih lanjut meningkatkan persentase kepemilikan atas PT KSA, PT MMS, PT ASP, dan 
PT SML menjadi 93,10%; 94,56%; 99,36%; 99,84% pada tanggal 18 Juni 2013. Karena Perseroan 
dan Entitas Anak telah dikonsolidasi dengan metode penyatuan kepemilikan sebelum peningkatan 
kepemilikan tersebut, laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 
periode yang berakhir 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 tidak disajikan ulang untuk merefleksikan 
tambahan kepemilikan atas Entitas Anak, dan tambahan kepemilikan atas Entitas Anak tersebut baru 
diterapkan secara efektif sejak tanggal 19 Juni 2013. 
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C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA USAHA 
 
Faktor-faktor berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha Perseroan. 
 
Harga untuk produk Perseroan 
 
Hampir seluruh penjualan bersih Perseroan diperoleh dari CPO, yang ditambah dengan adanya 
beberapa penjualan dari inti sawit, PKO dan TBS. CPO diperdagangkan secara global pada pasar 
komoditas internasional, yang dimana harga jualnya dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan 
penawaran dunia dan juga oleh kondisi cuaca, kebijakan perdagangan Pemerintah, adanya 
pergerakan pada pola konsumsi, ketersediaan dan harga barang komoditas subsitusi, kondisi politik 
dan keadaan tak terduga lainnya. 
 
Harga rata-rata CPO terus berfluktuasi secara signifikan dan menunjukkan tingkat volatilitas yang 
tinggi. Sebagai contoh, rata-rata harga bulanan CPO (CIF Rotterdam) dalam lima tahun terakhir pada 
pasar Rotterdam berkisar antara tingkat tertinggi di USD1.251 per ton di bulan Januari 2011 dengan 
tingkat terendah di USD498 per ton di bulan November 2008. Sejak saat itu, rata-rata harga bulanan 
CPO (CIF Rotterdam) memiliki rata-rata harga yang berkisar antara USD1.248 dan USD992 per ton 
dari Februari 2011 sampai Agustus 2012. Sejak saat itu, harga CPO (CIF Rotterdam) mengalami 
penurunan secara signifikan. Pada periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013, rata-
rata harga bulanan CPO telah berfluktuasi di USD 879 dan USD786. 
 
Perseroan menjual CPO kepada pelanggan dengan harga spot atau forward. Penjualan ini dalam 
mata uang Rupiah dengan mengacu kepada harga USD, dan berdasarkan harga harian lelang di  
PT Astra Agro Lestari Tbk yang berlokasi di Kumai, Kalimantan Tengah ditambah dengan harga 
premi atas kandungan FFA. Dikarenakan tingginya kualitas produk Perseroan, Perseroan dapat 
memberikan tingkat harga yang lebih tinggi diatas harga lelang Kumai, dengan rentang harga antara 
Rp50 sampai dengan Rp75 per kilogram untuk CPA dengan kandungan FFA dibawah 3,5%. Harga 
yang berlaku di pasar Indonesia dan harga penjualan Perseroan memiliki perbedaan dibandingkan 
dengan harga pada pasar internasional, yang terutama dikarenakan kondisi penawaran dan 
permintaan, biaya pengiriman barang dari Indonesia ke pasar internasional dan tingkat pajak ekspor 
di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan harga tersebut, harga penjualan Perseroan umumnya 
secara historis memiliki tren harga yang sama dengan harga pada pasar internasional. 
 
Pada tahun 2013, Perseroan menandatangani beberapa kontrak dengan pelanggan untuk menjual 
CPO dalam jumlah yang tetap. Dalam persyaratan yang ada pada kontrak-kontrak tersebut, saat ini 
Perseroan diwajibkan untuk memasok sekitar 1.500 ton dan 3.000 ton CPO setiap minggunya 
masing-masing kepada Wilmar dan SMART, dimana pada setiap pasokan tersebut, harganya 
ditetapkan dengan acuan pada harga rata-rata mingguan lelang CPO Kumai PT Astra Agro Lestari. 
Selain itu, Perseroan juga diwajibkan untuk memberi pasokan sebanyak 2.000 ton CPO per bulan 
kepada SMART pada harga yang mengacu pada harga rata-rata bulanan lelang CPO Kumai 
PT Astra Agro Lestari. Semua kontrak forward akan berakhir pada akhir Desember 2013. Sisa CPO 
Perseroan akan dijual dengan harga spot. Pada masa yang akan datang Perseroan dapat 
menandatangani perjanjian harga tetap yang dianggap menguntungkan. 
 
Area dan profil perkebunan yang menghasilkan 
 
Perseroan hanya memanen tanaman kelapa sawit ketika tanaman kelapa sawit mulai matang yaitu 
tiga atau empat tahun setelah penanaman. Namun, pada masa panen dimulai, hasil TBS masih relatif 
rendah. Pada umumnya umur tanaman kelapa sawit mencapai masa puncak produksi pada kisaran 
umur antara delapan sampai 20 tahun. Setelah tanaman tersebut telah melewati masa produktif, 
tanaman tersebut akan menghasilkan TBS yang secara perlahan terus menurun. Masa ekonomis 
tanaman kelapa sawit umumnya sekitar 25 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 35 tahun 
untuk varietas hibrida kompak. Oleh karenanya, luas lahan perkebunan yang menghasilkan dan profil 
usia tanaman perkebunan sangat material mempengaruhi produksi dan hasil TBS Perseroan. 
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Per tanggal 30 Juni 2013, usia rata-rata tertimbang tanaman kelapa sawit Perseroan adalah sekitar 
7,39 tahun. Persentase tanaman kelapa sawit pada usia produksi komersial Perseroan telah 
meningkat dari sekitar 73,4% pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sekitar 98,1% pada tanggal 
30 Juni 2013. Per 30 Juni 2013, sekitar 45,9% dari tanaman kelapa sawit menghasilkan Perseroan 
masih muda dan belum mencapai umur masa puncak produksi. Disaat tanaman tersebut mencapai 
fase awal masa puncak produksi dalam beberapa tahun mendatang, Perseroan percaya bahwa 
produksi dan hasil TBS Perseroan per hektar menghasilkan akan terus meningkat dengan 
peningkatan yang minimal pada biaya produksi dan belanja modal, dengan mengesampingkan faktor 
eksternal seperti perubahan cuaca yang tidak menguntungkan. Sisa sebesar 1,9% dari tanaman 
kelapa sawit Perseroan per tanggal 30 Juni 2013 masih belum menghasilkan dan diharapkan akan 
mulai dan  meningkatkan hasil produksi TBS Perseroan secara bertahap pada saat mencapai usia 
tanaman menghasilkan. 
 
Perseroan berencana untuk menanam tambahan lahan seluas 1.000 hektar dari area yang tersedia 
pada tahun 2013 sehingga lahan tertanam menjadi sekitar 34.110 hektar pada akhir tahun 2013, dan 
akan terus mengembangkan lahan tertanam sekitar 5.500 hektar per tahun selama 4 (empat) tahun 
mendatang baik melalui penanaman lahan yang belum tertanam maupun akuisisi eksternal serta 
konsesi tambahan dari Pemerintah. 
 
Hasil panen dari perkebunan dan pabrik pengolahan 
 
Penjualan Perseroan terutama ditentukan oleh volume produksi Perseroan dan permintaan atas 
produk Perseroan. Volume produksi Perseroan sangat ditentukan oleh hasil TBS dan CPO Perseroan 
(dan juga hasil inti sawit dan PKO), serta luas tertanam perkebunan Perseroan dan profil kematangan 
dari tanaman Perseroan. 
 
Hasil TBS per hektar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas bibit kelapa sawit, tanah dan 
kondisi iklim (termasuk komposisi tanah, teknik pemupukan, dan tingkat sinar matahari dan curah 
hujan), serta kualitas manajemen perkebunan. Hasil ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat 
kematangan tanaman kelapa sawit, dengan puncak produksi TBS biasanya tercapai pada umur 
antara 8 (delapan) sampai dengan kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.Tanaman kelapa sawit yang 
telah matang umumnya menghasilkan 25 sampai 30 ton TBS per hektar per tahun. 
 
Hasil TBS dari tanaman menghasilkan telah meningkat dari 17,0 ton per hektar pada tahun 2010 
menjadi 22,3 ton per hektar ditahun 2012 dan produksi TBS telah meningkat dari 406.279 ton pada 
tahun 2010 menjadi 715.095 ton pada tahun 2012. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013, hasil TBS Perseroan adalah 9,5 ton per hektar lahan yang menghasilkan dan 
Perseroan telah memproduksi TBS sebanyak 308.785 ton, dibandingkan dengan hasil TBS sebesar 
9,1 ton per hektar lahan yang menghasilkan dan 290.850 ton TBS yang diproduksi pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. 
 
Tingkat ekstraksi CPO dan inti sawit per ton TBS dipengaruhi terutama oleh kualitas bibit yang 
digunakan, tingkat kematangan tanaman (yang berpengaruh pada kualitas TBS yang diproduksi) 
serta waktu panen dan efisiensi dari pengolahan hasil produksi TBS. TBS harus dipanen pada waktu 
kematangan yang tepat, dan setelah itu segera  diangkut ke pabrik untuk diproses dalam rangka 
memaksimalkan tingkat ekstraksi penyulingan CPO. Tingkat ekstrasi CPO Perseroan berdasarkan 
berat (contoh: jumlah ton atas hasil ekstraksi CPO dari TBS yang diproses), telah meningkat dari 
22,8% di tahun 2010 menjadi 23,2% di tahun 2012 dikarenakan upaya yang telah dilakukan 
Perseroan untuk meningkatkan proses panen, meminimalisir kehilangan minyak pada pabrik 
pengolahan Perseroan dan meningkatkan kualitas TBS yang didapatkan dari pihak ketiga. Pada 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun 2012, hasil ekstrak CPO 
rata-rata Perseroan berkurang menjadi 22,3% dan 23,2%, teruma disebabkan oleh meningkatnya 
jumlah pemrosesan TBS pihak ketiga (termasuk pembelian TBS dari pihak ketiga, pembelian TBS 
oleh pihak berelasi dan  jasa titip olah pada pihak ketiga). TBS Perseroan umumnya memiliki tingkat 
ekstraksi CPO yang lebih tinggi dibandingkan dengan TBS dari pihak ketiga yang dibeli dari 
perkebunan-perkebunan kecil karena standar proses agronomi Perseroan yang lebih tinggi. 
Perseroan memperkirakan tingkat ketergantung pada TBS dari pihak ketiga akan semakin menurun 
dikemudian hari seiring bertambahnya tanaman kelapa sawit Perseroan yang mencapai puncak usia 
produksi yang akan meningkatkan produksi TBS Perseroan. 
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Biaya produksi 
 
Biaya produksi Perseroan terutama mencakup TBS yang dibeli dari pihak ketiga, pupuk dan biaya-
biaya lainnya terkait dengan pemeliharaan perkebunan, biaya panen dan biaya pengolahan. Jumlah 
biaya-biaya tersebut untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar 
Rp238 miliar, Rp618miliar, Rp392 miliar dan Rp301 miliar. Biaya-biaya tersebut didorong oleh harga 
pasar dan volume penjualan Perseroan, khususnya biaya yang terkait dengan penjualan TBS 
Perseroan kepada pihak ketiga dan harga pasar dari pupuk.  
 
Biaya tenaga kerja Perseroan meliputi upah bagi para karyawan perkebunan dan pemanen sehari-
hari dan karyawan pada pabrik pengolahan Perseroan. Biaya tenaga kerja untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah Rp53 miliar, Rp99 miliar, Rp84 miliar dan Rp44 miliar. 
Biaya overhead Perseroan meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung terkait dengan pengawasan 
lapangan dan administrasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011dan 2010 adalah 
Rp34 miliar, Rp81 miliar, Rp62 miliar dan Rp30 miliar. Peningkatan biaya tenaga kerja terutama 
disebabkan karena adanya penambahan lahan tanaman menghasilkan, sehingga timbul beban gaji 
yang sebelumnya beban gaji tersebut dikapitalisasi ke dalam akun tanaman belum menghasilkan. 
Selain itu, terdapat juga peningkatan atas upah minimum di Kalimantan Tengah sebesar 12,5%. 
Kenaikan biaya tersebut didorong oleh tingkat upah di Indonesia yang cenderung meningkat sejalan 
dengan inflasi. Kenaikan biaya tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang 
dipekerjakan, sehubungan dengan perluasankegiatan usaha, Perseroan memperkirakan dapat 
mempekerjakan lebih banyak karyawan di perkebunan. Seiring dengan harga penjualan rata-rata 
produk Perseroan (yang terutama didasarkan pada harga pasar internasional) dan volume penjualan, 
biaya penjualan merupakan faktor utama yang menentukan marjin laba kotor Perseroan. 
 
Beban keuangan 
 
Beban pembiayaan Perseroan tergantung pada jumlah pinjaman yang dimiliki dan tingkat bunga yang 
berlaku. Pada tanggal 30 Juni 2013, pinjaman Bank Perseroan terdiri dari fasilitas pinjaman 
berjangka dengan jumlah nilai pokok Rp1.192 miliar dan fasilitas modal kerja dalam jumlah pokok 
sebesar Rp66 miliar yang terdiri dari kewajiban utang dengan tingkat bunga tetap yang berkisar 
antara 9% dan 9,5% per tahun, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013. Suku bunga pinjaman jangka pendek di Indonesia dihitung berdasarkan suku bunga 
acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 6,50% pada 30 Juni 2013. Seluruh 
fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri Tbk, kecuali fasilitas kredit modal kerja PT MMS dengan PT Bank 
Mandiri Tbk., memberikan hak pada PT Bank Mandiri Tbk. untuk merubah tingkat suku bunga tetap 
tahunan setiap saat berdasarkan suku bunga acuan dari Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah 
terkait. Fasilitas pinjaman ini akan terus menjadi mayoritas sumber dana Perseroan untuk 
pengeluaran belanja modal yang berkaitan dengan perkebunan baru, pabrik dan fasilitas lainnya. 
 
Penyebab utama peningkatan dan penurunan beban keuangan adalah adanya 
penambahan/pelunasan utang bank di periode/tahun yang bersangkutan.  
 
Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut: 
 
Tahun 2010 ke tahun 2011: 
Peningkatan beban keuangan ditahun 2010 ke tahun 2011 disebabkan karena adanya peningkatan 
utang bank sebesar Rp745 miliar (utang bank jangka pendek dan jangka panjang). Pada bulan April 
2011 Perseroan dan entitas anak melunasi utangnya kepada Bank BNI sebesar Rp539 milar dan 
mendapatkan pinjaman baru dari Bank Mandiri sebesar Rp1.300 miliar. 
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Tahun 2011 ke tahun 2012: 
Peningkatan beban keuangan dari tahun 2011 ke tahun 2012 disebabkan karena adanya pelunasan 
utang kepada Bank BNI di bulan April 2011 sebesar Rp539 miliar. Pinjaman baru dari bank Mandiri 
sebesar Rp1.300 miliar baru dicairkan dibulan April 2011 sehingga beban bunga kredit dari pinjaman 
bank Mandiri baru dibebankan mulai dari bulan April - Desember 2011. Hal ini menyebabkan 
peningkatan beban bunga ditahun 2012 karena beban bunga dari pinjaman bank Mandiri yang 
nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan pinjaman dari bank BNI telah mulai dihitung dari bulan 
Januari – Desember 2012. 
 
Periode 30 Juni 2012 ke 30 Juni 2013: 
Penurunan beban keuangan dari periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2012 ke periode 
enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 sebesar Rp6 miliar disebabkan karena adanya 
pelunasan utang bank sebesar Rp87 miliar. Selain itu penurunan juga disebabkan karena adanya 
penurunan tingkat bunga dari 9,75% ke 9,25%. 
 
Fluktuasi Mata Uang Asing, Khususnya Antara Rupiah Dengan USD 
 
Hampir seluruh penjualan Perseroan dilakukan dengan denominasi mata uang Rupiah dengan 
mengacu pada harga USD. Sebagian besar biaya operasional tercatat dalam mata uang Rupiah, 
meskipun sebagian besar biaya Perseroan, terutama untuk pupuk dan bahan bakar, terkait dengan 
harga internasional dalam mata uang USD. Dalam mempersiapkan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian dalam mata uang Rupiah, akan tercatat bahwa Perseroan memperoleh manfaat 
apabila USD terapresiasi terhadap Rupiah dan juga sebaliknya, dimana Perseroan akan mencatatkan 
penjualan yang lebih rendah dan/atau biaya yang lebih tinggi disaat USD terdepresiasi terhadap 
Rupiah. 
 
Rincian (rugi)/laba selisih kurs, neto untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut (dalam ribuan Rupiah): 
 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Laba/(Rugi) 
selisih kurs,neto (178.108) 4.486.199 6.117.097 4.584.679 951.645 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Pengeluaran belanja modal 
 
Selama tiga tahun terakhir, Perseroan telah melakukan investasi yang signifikan untuk memelihara 
perkebunan, memperoleh lahan baru, membudidayakan tanaman belum menghasilkan dan 
meningkatkan kapasitas pengolahan produksi CPO, inti sawit dan PKO. Pada tahun 2012, 2011 dan 
2010, pengeluaran belanja modal Perseroan masing-masing adalah Rp273 miliar, Rp246 miliar dan 
Rp213 miliar. Perseroan akan membutuhkan pendanaan modal untuk (i) meningkatkan luas lahan 
tertanam dan (ii) memperbesar kapasitas produksi pengolahan TBS seiring dengan peningkatan hasil 
produksi TBS. Setiap pengeluaran belanja modal di masa depan, jika didanai dari pembiayaan yang 
akan datang dapat meningkatkan utang dan beban keuangan. Selain itu, setiap peningkatan yang 
signifikan dalam belanja modal juga dapat mengakibatkan tingkat beban penyusutan yang lebih 
tinggi, yang mungkin juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. 
 
Kebijakan Akuntansi 
 
Dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan menggunakan estimasi dan 
penilaian akuntansi yang dapat mempengaruhi jumlah aset, kewajiban, pendapatan dan beban, serta 
transaksi yang terkait dengan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi. Estimasi akuntansi yang 
digunakan Perseroan didasarkan pada pengalaman historis dan beberapa asumsi lainnya yang 
menurut manajemen Perseroan adalah wajar dalam keadaan saat itu, yang mana hasilnya menjadi 
dasar penilaian atas nilai-nilai aset dan kewajiban yang mudah terlihat dari sumber lainnya.Hasil 
operasi dapat berbeda apabila menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda. Perseroan 
berkeyakinan estimasi akuntansi penting adalah sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini. 
 



33

Persediaan 
 
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi 
neto. Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata biaya yang meliputi biaya-
biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisinya saat ini. 
Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan 
estimasi beban untuk menyelesaikan dan estimasi beban lainnya yang diperlukan hingga persediaan 
dapat dijual. 
 
Perseroan menentukan penyisihan atas keusangan persediaan secara berkala berdasarkan 
peninjauan atas kondisi fisik persediaan pada saat tanggal pelaporan. 
 
Tanaman Perkebunan 
 
Tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman 
menghasilkan. 
 
Tanaman belum menghasilkan 
 
Semua biaya yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk operasional  
bersama-sama dengan sebagian dari biaya overhead tidak langsung, yang meliputi biaya umum dan 
administrasi untuk pengembangan tanaman menghasilkan dan biaya bunga sehubungan dengan 
kredit yang digunakan untuk pengembangan perkebunan dikapitalisasi sampai produksi secara 
komersial tercapai. Biaya-biaya tersebutakan dipindahkan ke tanaman menghasilkan sejak produksi 
komersial dimulai. 
 
Tanaman menghasilkan 
 
Secara umum, tanaman kelapa sawit memerlukan jangka waktu sekitar 3 sampai 4 tahun sejak 
penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman menghasilkan. Jangka waktu untuk 
menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan dan penilaian menajemen. 
 
Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan dan diamortisasi dengan metode garis lurus 
selama 20 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai. 
 
Aset Tetap 
 
Semua aset tetap awalnya diakui sebesar biaya, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya 
yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dalam kondisi yang diinginkan agar dapat 
beroperasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen. 
 
Setelah pengakuan awal, seluruh aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan 
dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. 
 
Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika 
memenuhi kriteria pengakuan.Selanjutnya, jika dilakukan penggantian yang signifikan, biaya 
penggantian itu diakui kedalam jumlah tercatat (“carrying amount”) aset tetap sebagai suatu 
penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya 
yang tidak memenuhi kriteria pengakuan pada saat terjadi akan diakui dalam laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian. 
 
Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. 
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Penyusutan dihitung dari bulan aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus 
selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut: 
 

Jenis Aset Estimasi Umur Manfaat (tahun) 
Bangunan 10 sampai 20 tahun 
Infrastruktur 10 tahun 
Alat berat dan kendaraan 5tahun 
Mesin dan peralatan 8tahun 
Peralatan dan perabot kantor 5 tahun 

 
Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan terhadap perolehan, konstruksi, atau 
produksi atas aset yang termasuk kualifikasi akan dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan 
aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap 
untuk digunakan. 
 
Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya material dan biaya lainnya yang terkait dengan 
aset dalam penyelesaian. Saat aset selesai dan siap untuk digunakan, biaya ini dipindahkan ke 
masing-masing akun aset tetap. 
 
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada 
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Setiap laba 
atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara hasil 
penjualan neto dan jumlah tercatat dari aset) tercermin dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian pada periode dimana aset tersebut dihentikan pengakuannya. 
 
Nilai sisa aset, umur, manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan secara prospektif 
jika perlu, pada setiap akhir periode keuangan. 
 
Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan 
 
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan akan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset 
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat pengujian diperlukan 
adanya penurunan nilai aset (contoh: aset tidak berwujud dengan umur terbatas, aset tidak berwujud 
yang belum tersedia untuk digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam penggabungan usaha), 
maka Perseroan akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut. 
 
Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dari aset atau Unit 
Penghasil Kas (UPK) tersebut dikurangi biaya untuk menjual, dan nilai pakainya, nilai tersebut 
ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang 
sebagian besar independen dari aset lainnya atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih 
besar dari nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai 
tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai, jika ada, 
akan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. 
 
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi aruskas neto didiskontokan menggunakan tingkat diskonto 
sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik 
atas aset. 
 
Untuk seluruh aset diluar goodwill, Perseroan melakukan penilaian pada setiap tanggal pelaporan 
apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada 
lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi yang dimaksud ditemukan, maka Perseroan 
mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-
periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan 
estimasi yang digunakan untuk  menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan 
nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Jumlah 
tercatat aset yang meningkat yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi 
jumlah nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya aset tidak 
mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. 
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Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset diakui segera dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan yang dibebankan ke aset 
tersebut harus disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang 
direvisi, dikurangi nilai sisanya (jika ada), dengan dasar yang sistematik selama sisa umur 
manfaatnya. 
 
Penurunan Nilai Aset Keuangan 
 
Perseroan akan menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa 
pada suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap diperlukan adanya penurunan 
nilai jika dan hanya jika ada bukti obyektif penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih 
peristiwa yang terjadi setelah awal pengakuan aset tersebut (saat terjadinya "peristiwa yang 
merugikan") dan bahwa peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada arus kas atas suatu aset 
atau kelompok aset keuangan dimasa yang akan datang yang dapat diperkirakan secara handal. 
 
Perseroan pertama kali menilai secara individu apakah bukti obyektif penurunan nilai secara 
individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset 
keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan menentukan bahwa tidak terdapat 
bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik 
signifikan atau tidak, Perseroan akan mengelompokan aset keuangan dengan karakteristik risiko 
kredit yang sama dan menilai aset-aset tersebut atas penurunan nilai secara kolektif. Aset yang dinilai 
secara individual dan penurunan nilai tersebut diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai 
secara kolektif. 
 
Perseroan akan menilai apakah bukti obyektif penurunan nilai terdapat pada aset baik secara 
individual maupun kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai aset 
keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi telah terjadi, jumlah kerugian tersebut 
diukur sebagai selisih antara nilai aset tercatat dengan present value dari estimasi arus kas masa 
depan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif atas aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset 
tersebut dikurangi melalui akun penyisihan. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian. 
 
Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi 
 
Ketika aset menjadi tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai 
akan berkurang secara langsung atau jika jumlah tersebut dibebankan pada akun penyisihan, jumlah 
yang dibebankan ke akun penyisihan tersebut akan dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset 
keuangan. 
 
Untuk menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai aset keuangan 
telah terjadi, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan terjadinya insolvensi, 
kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur dan wanprestasi atau penundaan pembayaran yang 
signifikan. 
 
Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut 
dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, 
kerugian penurunan nilai sebelumnya akan dipulihkan sejauh bahwa nilai tercatat aset tidak melebihi 
biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan diakui dalam laporan laba 
rugi komprehensif konsolidasian. 
 
Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan 
 
Bila terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian penurunan 
nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat atas aset keuangan tersebut dan nilai kini estimasi 
arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pasar saat pengembalian untuk aset 
keuangan serupa (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). 
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Imbalan Kerja Karyawan 
 
Penentuan penyisihan imbalan kerja dan biaya karyawan tergantung pada pilihan asumsi yang 
digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut 
termasuk antara lain, tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan, tingkat perputaran karyawan tahunan, 
tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi 
Perseroan yang memiliki efek lebih dari 10% dari kewajiban imbalan pasti, akan ditangguhkan dan 
diamortisasi dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari 
karyawan yang memenuhi syarat. Meskipun Perseroan percaya bahwa asumsi adalah wajar dan 
sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual Perseroan atau perubahan signifikan dalam asumsi 
Perseroan dapat memiliki dampak material pada pencadangan dan biaya neto untuk beban imbalan 
kerja karyawan Perseroan. 
 
Pajak Penghasilan Badan 
 
Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan 
dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 
 
Sebelum tanggal 1 Januari 2012, Perseroan menyajikan penyesuaian atas pajak penghasilan dari 
tahun-tahun sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari "operasi lain (Beban) / penghasilan" dalam 
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Efektif tanggal 1 Januari 2012, kami menerapkan 
PSAK Nomor 46 (Revisi 2010), yang memerlukan penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-tahun 
sebelumnya, jika ada, yang akan disajikan sebagai bagian dari "Pajak kini (beban) / manfaat" dalam 
laporan laba rugi komprehensif. 
 
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer 
antara dasar komersial dan pajak atas aktiva dan kewajiban pada setiap tanggal pelaporan. 
 
Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo 
rugi pajak yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa 
mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 
dan saldo rugi pajak yang belum digunakan. 
 
Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila 
tidak lagi ada kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian 
atau semua manfaat aset pajak tangguhan. 
 
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada 
tahun ketika aset direalisasikan atau kewajiban diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang 
berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengaruh pajak terkait 
ketentuan dan / atau penyesuaian kembali dari seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, 
termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat Pajak Penghasilan / (Beban), 
Tangguhan" dan termasuk dalam penentuan laba bersih atau rugi tahun berjalan, kecuali untuk 
transaksi-transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya dibebankan atau 
dikreditkan ke ekuitas. 
 
Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan ketika ada kekuatan hukum yang tepat untuk 
mengimbangi aset pajak kini terhadap kewajiban pajak kini dan ketika aset dan kewajiban pajak 
tangguhan berhubungan dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang 
sama pada salah satu entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda di mana 
ada niat untuk menyelesaikan saldo secara bersih. 
 
Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat hasil pemeriksaan diterima atau jika 
Perseroan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. 
Pajak tambahan dan denda yang dikenakan melalui Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai 
pendapatan atau beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode kini, kecuali 
keberatan / tindakan banding diajukan. Jika Perseroan mengajukan keberatan / banding, tambahan 
pajak dan denda yang dikenakan melalui SKP ditangguhkan selama mereka memenuhi kriteria 
pengakuan aset. 
 



37

KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
 
Penjualan 
 
Sebagian besar penjualan Perseroan dihasilkan dari penjualan CPO, danpada tingkat yang lebih 
sedikit, inti sawit. Sejak tahun 2012, PKO menjadi salah satu bagian dari penjualan Perseroan. 
Penjualan CPO untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp815 miliar, 
Rp1.751 miliar, Rp1.244 miliar dan Rp829 miliar, yang masing-masing memberikan kontribusi 
terhadap penjualan sebesar 91,4%, 93,1%, 90,2%, dan 90,4%. Pada periode yang sama, total 
penjualan Perseroan adalah Rp892 miliar, Rp1.880 miliar, Rp1.379 miliar, dan Rp917 miliar. 
 
Pada tahun 2011 dan 2012, Perseroan mengalami kelebihan persediaan TBS pada pabrik 
pengolahan sehingga Perseroan menjual TBS kepada pelanggan pihak ketiga sebesar 3.413 ton dan 
1.035 ton, yang merupakan Rp5 miliar dan Rp1 miliar atau 0,3% dan 0,1% dari total hasil penjualan 
pada tahun 2011 dan 2012 tersebut. 
 
Tabel berikut menunjukkan total penjualan Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 % 2012* % 2012 % 2011 % 2010 % 
CPO 815.347 91,5 807.369 91,9 1.750.504 93,1 1.244.340 90,2 828.763 90,4 
Inti Sawit 63.573 7,1 56.252 6,4 105.511 5,6 130.441 9,5 88.000 9,6 
PKO 12.748 1,4 15.089 1,7 22.803 1,2 - - - - 
TBS - - - - 1.457 0,1 4.701 0,3 - - 
Total Penjualan  891.668 100,0 878.710 100,0 1.880.275 100,0 1.379.482 100,0 916.763 100,0 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Tabel berikut menunjukkan volume penjualan Perseroan: 
 

(dalam ton) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 
CPO 110.992 98.213 228.150 168.902 120.899 
Inti Sawit 18.476 13.679 30.744 29.598 22.422 
PKO 1.702 1.500 2.500 - - 
TBS - - 1.035 3.413 - 

 
Tabel berikut menunjukkan harga rata-rata penjualan Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah per ton) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 
CPO 7,35 8,22 7,67 7,37 6,85 
Inti Sawit 3,44 4,11 3,43 4,41 3,92 
PKO 7,49 10,06 9,12 - - 
TBS - - 1,04 1,38 - 

 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya yang dikeluarkan di perkebunan serta biaya yang 
berhubungan dengan produksi CPO, PK dan PKO. Komponen utama dari beban pokok penjualan 
adalah terutama meliputi TBS yang dibeli dari pihak ketiga, pupuk, biaya panen dan biaya pabrikasi), 
biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, amortisasi dan overhead. Pembelian TBS dari pihak ketiga dan 
pembelian pupuk dan pemeliharaan, masing-masing mencapai 36% dan 18% dari total biaya 
produksi untuk periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan juga membeli 10.269 ton CPO dari pihak 
ketiga yang melengkapi jumlah CPO hasil produksi Perseroan. Selain harga rata-rata penjualan (yang 
terutama didasarkan pada harga pasar internasional) dan volume penjualan, beban pokok penjualan 
merupakan faktor utama yang menentukan marjin bruto Perseroan. 
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Tabel berikut menunjukkan rincian untuk total beban pokok penjualan Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 % 2012* % 2012 % 2011 % 2010 % 
Pembelian TBS 140.480 36,3 172.855 37,8 367.488 40,7 169.981 27,6 131.596 29,9 
Pemupukan dan 

perawatan 69.664 18,0 112.601 24,6 174.063 19,3 145.770 23,7 133.150 30,3 

Biaya tenaga kerja 53.137 13,7 50.668 11,1 99.148 11,0 84.124 13,7 44.242 10,1 
Biaya panen 14.832 3,8 16.556 3,6 45.770 5,0 46.436 7,5 21.624 4,9 
Biaya pabrikasi 13.397 3,5 14.343 3,1 31.000 3,4 29.762 4,8 14.962 3,4 
Beban penyusutan 

aset tetap 39.071 10,1 28.974 6,3 60.059 6,7 41,157 6,7 33.232 7,6 

Amortisasi 
tanaman 
menghasilkan 

22.407 5,8 21.544 4,7 42.702 4,7 36.085 5,9 30.799 7,0 

Biaya overhead 34.407 8,9 39.829 8,7 80.765 8,9 62.420 10,1 30.097 6,8 
Biaya produksi 387.395 100,0 457.371 100,0 900.995 100,0 615.735 100,0 439.702 100,0 
Ditambah: Minyak 

kelapa sawit, inti 
sawit dan minyak 
inti sawit di awal 
tahun  

52.416  42.510  42.510  13.266  4.725  

Pembelian 
komoditas 76.291 - - - - - - - - - 

Dikurangi: Minyak 
kelapa sawit, inti 
sawit, minyak inti 
sawit dan TBS di 
akhir tahun 

(28.899)  (27.475)  (52.416)  (42.510)  (13.266)  

Total  487.203  472.406  891.089  586.491  431.161  
*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Beban Penjualan 
 
Beban penjualan terutama terdiri dari biaya transportasi dan biaya lain-lain terkait dengan retribusi 
dan biaya lainnya terhadap Pemerintah Daerah. Tabel berikut menunjukkan beban penjualan 
Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 % 2012* % 2012 % 2011 % 2010 % 
Biaya 
Transportasi 

15.373 93,0 10.368 92,3 23.344 92,6 15.202 89,1 9.289 89,1 

Lain-lain 1.149 7,0 861 7,7 1.859 7,4 1.868 10,9 1.136 10,9 
Total beban 
penjualan 16.522 100 11.230 100 25.204 100 17.070 100 10.425 100 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Beban Administrasi dan Umum 
 
Beban administrasi dan umum terutama terdiri dari biaya untuk gaji, upah dan bonus, pemeliharaan 
(selain pemeliharaan berhubungan dengan perkebunan), penyusutan, denda pajak dan asuransi, 
pajak dan ijin. Karena adanya restrukturisasi, beban umum dan administrasi tertentu telah 
dialokasikan sesuai dengan tingkat aktivitas dari masing-masing entitas Perseroan, termasuk gaji dan 
upah dan biaya pemeliharaan. 
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Tabel berikut menunjukkan beban administrasi dan umum: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 % 2012* % 2012 % 2011 % 2010 % 
Asuransi, 
pajak dan 
perizinan  

4.564 13,4 2.255 4,1 8.180 7,8 8.471 5,0 9.231 10,0 

Denda pajak 2.162 6,4 20.862 37,3 25.739 24,6 54.154 32,0 0 0,0 
Gaji, upah, dan 
kompensasi 
karyawan 

10.089 29,8 11.723 20,9 24.999 23,8 37.550 22,2 36.367 39,4 

Penyusutan 5.404 16,0 5.734 10,2 11.262 10,8 10.956 6,5 6.520 7,0 
Sumbangan 
dan perayaan 3.048 9,0 349 0,6 7.650 7,3 1.787 1,1 3.850 4,1 

Pemeliharaan 1.482 4,4 4.614 8,2 6.206 5,9 20.000 11,8 13.162 14,3 
Imbalan kerja 2.451 7,2 3.147 5,6 6.189 5,9 7.107 4,2 4.018 4,4 
Jasa 
professional 2.219 6,6 1.349 2,4 5.440 5,2 5.058 3,,0 2,896 3,1 

Pelatihan dan 
rekrutmen 965 2,9 1.251 2,2 2.545 2,4 3.837 2,3 612 0,7 

Perjalanan 
dinas dan 
transportasi 

973 2,9 1.214 2,2 2.153 2,1 13.516 8,0 3.052 3,3 

Sewa 59 0,2 1.972 3,5 1.735 1,7 1.338 0,8 1.579 1,7 
Telepon, air 
dan listrik 215 0,6 224 0,4 462 0,4 1.941 1,1 593 0,6 

Kantor 145 0,4 305 0,5 436 0,4 2,381 1,4 5,039 5,5 
Lain-lain 69 0,2 1.041 1,9 1.417 1,7 1.001 0,6 5.406 5,9 
Total beban 
umum dan 
administrasi  

33.845 100 56.040 100 104.413 100 169.097 100 92.325 100 

*Tidak diaudit dan telah direviu 

 
Pendapatan/(beban) usaha lain-lain - neto 
 
Pendapatan/(beban) usaha lain-lain – neto terutama terdiri dari pendapatan jasa titip olah, penjualan 
cangkang dan fiber inti sawit, yang keduanya merupakan produk dari pabrik PKS  Perseroan, dan 
palm oil cake, yang merupakan produk dari pabrik pengolahan inti sawit, pendapatan sewa, 
laba/(rugi) atas penurunan nilai aset tetap, keuntungan dari akuisisi dengan diskon, laba/(rugi) atas 
penurunan nilai goodwill, laba selisih kurs penghapusbukuan hutang, penghapusbukuan persediaan, 
biaya pengolahan jasa titip olah dan beban usaha lainnya. Untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, penghasilan/(beban) usaha lain-lain Peseroan adalah sebesar 
Rp1 miliar, Rp16 miliar, Rp24 miliar dan (Rp14 miliar). 
 
Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan/(beban) usaha lain-lain – neto: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Pendapatan Jasa Titip Olah            3.791  - - -  - 
Penjualan cangkang, fiber, dan 

bungkil            2.297            2.742            9.918  2.710                 58 

Pendapatan sewa            1.783            2.687            3.682            4.686               836 

(Rugi)/Laba selisih kurs - neto             (178)            4.486            6.117            4.585               952 

Biaya atas titip olah           (6.617) - - - - 
Penghapusan persediaan -           (3.647)           (4.454) -         (16.208) 

Laba penjualan aset tetap - -            3.005 - - 
Rugi atas penghapusan aset 

tetap - -               (30)             (294) - 

Penghapusan utang - - -  7.210             6.268 
Pemulihan atas penurunan nilai 

aset - - -            4.771  - 

Penyisihan atas penurunan nilai 
aset - - - -           (4.771) 

Pendapatan/(beban) diluar 
usaha lainnya - neto              411           (1.216)           (1.871)                  (3)              (878) 

 Total            1.487            5.051          16.367          23.664          (13.743) 
*Tidak diaudit dan telah direviu 
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Pendapatan keuangan 
 
Pendapatan keuangan adalah bunga yang terdapat di deposito kas dan pinjaman kepada pihak 
berelasi. Pendapatan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 
2010 adalah Rp13 miliar, Rp32 miliar, Rp28 miliar dan Rp3 miliar. terutama disebabkan oleh 
peningkatan deposito kas yang dihasilkan dari penjualan. 
 
Beban keuangan 
 
Beban keuangan terutama terdiri dari bunga bank dan sewa pembiayaan. Beban keuangan 
Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah Rp65 miliar, 
Rp142 miliar, Rp127 miliar dan Rp59 miliar. 
 
Tabel berikut menunjukkan rincian beban keuangan Perseroan:  
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 % 2012* % 2012 % 2011 % 2010 % 
Bunga bank dan sewa 

pembiayaan 61.671 95,0 66.720 93 137.771 96,8 114.621 90,3 58.885 99,4 
Biaya Provisi 3.266 5,0 5.023 7,0 4.523 3,2 12.270 9,7 314 0,5 
Total beban keuangan  64.937 100 71.743 100 142.294 100 126.891 100 59.199 100 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
(Beban)/manfaat pajak penghasilan badan  
 
(Beban)/manfaat pajak penghasilan badan terdiri dari beban pajak tahun berjalan dan manfaat pajak 
tangguhan. Total (beban)/manfaat pajak penghasilan badan untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah beban sebesar Rp80 miliar, Rp203 miliar, Rp153 miliar 
dan Rp90 miliar. 
 
Tabel berikut menunjukkan rincian (beban)/manfaat pajak penghasilan badan:  
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Tahun berjalan      

Perseroan 45.981 50.521 133.109 112.796 78.609 
Entitas Anak 36,464 24.555 71.178 27.616 7.626 
Konsolidasi 82,445 75.076 204.287 140.412 86.234 

Tangguhan  
Perseroan (2.304) (789) (6.479) 1.572 1.790 
Entitas Anak (482) 5.788 5.670 11.080 2.036 
Konsolidasi (2,786) 4.999 (809) 12.625 3.826 

Total pajak 
pendapatan 
perusahaan  

79.659 80.074 203.478 153.064 90.060 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Laba tahun berjalan 
 
Laba tahun berjalan menunjukkan laba bersih Perseroan pada saat periode yang bersangkutan 
dengan asumsi restrukturisasi selesai diterapkan per tanggal 1 Januari 2010. 
 
Laba yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali 
 
Laba yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali mewakili kepentingan pemegang 
saham minoritas atas hasil kegiatan operasional anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki 
oleh Perseroan. Perseroan mengakuisisi 60,00%, 60.40%, 60.16% dan 60.24% atas anak 
perusahaan yaitu PT KSA, PT MMS, PT SML dan PT ASP pada tahun 2012 dan sesuai dengan 
PSAK No.38, laporan keuangan Perseroan disajikan seolah-olah akuisisi telah selesai pada awal 
tahun 2008 dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. 
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Pada tanggal 18 Juni 2013, Perseroan meningkatkan kepemilikan saham yang dimiliki di anak 
perusahaan yaitu PT KSA, PT MMS, PT SML dan PT ASP masing-masing menjadi 93,1%, 94,6%, 
99,8% dan 99,4%. Dengan demikian, Perseroan berharap di masa yang akan datang, laba bersih 
yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali akan menurun secara signifikan. 
 
D. HASIL DARI KEGIATAN OPERASI 
 
Berikut adalah tabel mengenai kinerja usaha Perseroan:  
 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Penjualan 891.668 878.710 1.880.275 1.379.483 916.763 
Beban Pokok Penjualan (487.203) (472.406) (891.088) (586.491) (431.161) 
Laba Bruto 404.464 406.304 989.187 792.992 485.602 
Beban Penjualan (16.522) (11.230) (25.204) (17.070) (10.425) 
Beban umum dan administrasi (33.846) (56.040) (104.413) (169.097) (92.325) 
(Beban)/pendapatan usaha lain-lain - neto 1.487 5.051 16.367 23.664 (13.743) 
Laba Operasi 355.584 344.085 875.938 630.488 369.108 
Pendapatan/(Beban) usaha lain-lain      
Pendapatan keuangan 12.985 17.749 31.530 27.543 2.671 
Beban keuangan (64.937) (71.744) (142.294) (126.892) (59.198) 
(Beban)/pendapatan lain-lain - neto (51.952) (53.995) (110.764) (99.349) (56.527) 
Laba Sebelum Beban Pajak 303.632 290.090 765.173 531.140 312.581 
(Beban)/manfaat pajak penghasilan badan      
Tahun berjalan (82.445) (75.076) (204.287) (140.412) (86.234) 
Tangguhan 2.786 (4.999) 809 (12.652) (3.826) 
Laba Tahun Berjalan 223.973 210.016 561.695 378.075 222.521 
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan 

setelah efek penyesuaian proforma yang dapat 
diatribusikan kepada: 

     

Pemilik entitas induk 180.064 176.100 473.980 334.973 219.510 
Kepentingan nonpengendali 43.909 33.916 87.715 43.102 3.011 
Total 223.973 210.016 561.695 378.075 222.521 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 

PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2013 DIBANDINGKAN 
DENGAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2012 
 
Penjualan bersih 
 
Penjualan bersih Perseroan meningkat sebesar 1,5%, menjadi Rp892 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp879 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibat dari peningkatan volume penjualan 
CPO dan inti sawit,  yang sebagian diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata CPO dan inti 
sawit.  
 
Penjualan CPO meningkat sebesar 1,0%, menjadi Rp815 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp807 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2012.  
 
Penjualan inti sawit meningkat sebesar 13,0%, menjadi Rp64 miliar pada periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp56 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2012.  
 
Peningkatan penjualan CPO Perseroan yang lebih tinggi karena meningkatnya produksi TBS yang 
disebabkan oleh kematangan tanaman kelapa sawit yang mulai memasuki tahun produksi puncak 
dan pembelian CPO dari pihak berelasi dan pihak ketiga yang sebagian diimbangi dengan penurunan 
harga jual rata-rata CPO sebesar Rp0,458 juta per ton atau 6,1% menjadi Rp7,35 juta per ton pada 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp8,22 juta per ton pada 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.  
 
Peningkatan pada penjualan inti sawit dikarenakan peningkatan volume penjualan, yang sebagian 
diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata inti sawit sebesar Rp1,04 juta per ton atau 27,1% 
menjadi Rp3,44 juta per ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
dari Rp4,11 juta per ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. 
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Penurunan harga penjualan rata-rata CPO dan inti sawit untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 
disebabkan oleh adanya penurunan harga pasar CPO dan inti sawit karena perlambatan konsumsi 
dunia. Penurunan harga pasar CPO dan inti sawit juga mencerminkan laju pertumbuhan produksi 
CPO dan inti sawit yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan atas 
permintaan. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 3,1%, menjadi Rp487 miliar pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp472 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama disebabkan atas adanya peningkatan 
penyusutan aset tetap dan CPO dan inti sawit yang dibeli dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dan 
biaya tenaga kerja, dimana peningkatan-peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh biaya pupuk 
dan biaya pemeliharaan dikarenakan penurunan  pada pembelian pupuk karena kondisi cuaca yang 
buruk dan tingkat persediaan yang tinggi pada tanggal 1 Juni 2013 dan juga penurunan biaya 
overhead, serta penurunan dalam TBS yang dibeli dari pihak ketiga. 
 
Laba Bruto 
 
Laba Bruto Perseroan menurun sebesar 0,5% menjadi Rp404 miliar pada periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp406 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Marjin Laba Bruto Perseroan sebesar 45,4% pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 46,2% pada periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.  
 
Beban penjualan 
 
Beban penjualan Perseroan meningkat sebesar 47,1%, menjadi Rp17 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp11 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibat dari peningkatan biaya transportasi dan 
retribusi kepada Pemerintah Daerah karena adanya peningkatan volume penjualan dan peningkatan 
harga BBM. 
 
Beban umum dan administrasi 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan menurun sebesar 39,6%, menjadi Rp34 miliar pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp56 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibat penurunan beban denda 
pajak yang telah dibayarkan dari Rp21 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp2 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013, yang terkait dengan telatnya pembayaran atas pajak penghasilan badan pada periode 
sebelumnya. 
 
Pendapatan/(beban) usaha lain-lain – neto 
 
(Beban)/pendapatan usaha lain-lain – neto Perseroan menurun sebesar 70,6% menjadi 
Rp1 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp5 miliar 
pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 terutama sebagai akibat dari 
penurunan keuntungan pada selisih nilai tukar mata uang, penurunan biaya pengolahan jasa titip olah 
yang diakui pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, yang sebagian diimbangi 
dengan pendapatan jasa titip olah yang diakui pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 
2013 dan penghapusan persediaan yang diakui pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012. Perseroan melakukan perjanjian jasa titip olah pada periode enam bulan yang 
berakhir pada 30 Juni 2013 dikarenakan Perseroan memiliki kapasitas pengolahan ekstra karena 
selesainya pabrik pengolahan Selangkun di bulan Februari 2013 dan sebagai hasil rendahnya hasil 
produksi TBS di semester pertama tahun tersebut. 
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Laba Usaha 
 
Laba usaha Perseroan meningkat sebesar 3,3%, menjadi Rp356 miliar pada periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp344 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. 
 
Beban lain-lain - neto 
 
Beban lain-lain - neto Perseroan mengalami penurunan sebesar 71% dari Rp5 miliar pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp1 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. 
 
Pendapatan keuangan 
 
Pendapatan keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 26,8% dari Rp18 miliar pada 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp13 miliar pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, terutama disebabkan penurunan bunga 
atas pinjaman kepada pihak berelasi sebagai akibat pelunasan sebagian atas pinjaman tersebut, 
yang sebagian diimbangi dengan peningkatan pendapatan dalam rekening deposito. 

 
Beban keuangan 
 
Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 9,5% dari Rp72 miliar pada periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp65 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, terutama disebabkan adanya penurunan beban 
bunga akibat penurunan sewa pembiayaan dan pinjaman bank. 
 
Pajak penghasilan badan 
 
Pajak penghasilan badan relatif tetap stabil dari Rp80 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp80 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2013. 
 
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
 
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Setelah efek Penyesuaian Proforma Yang Dapat 
Diatribusikan Kepada entitas induk meningkat sebesar 2,3% dari Rp176 miliar pada periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp180 miliar pada periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. 
 
TAHUN 2012 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2011 
 
Penjualan bersih 
 
Penjualan bersih Perseroan meningkat sebesar 36,3%, menjadi Rp1.880 miliar pada tahun 2012 dari 
Rp1.379 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan penjualan CPO dan harga 
jual rata-rata. Penjualan CPO meningkat sebesar 40,7% menjadi Rp1.751 miliar pada tahun 2012 
dari Rp1.244 miliar pada tahun 2011, sedangkan penjualan inti sawit menurun sebesar 19,1%, 
menjadi Rp106 miliar pada tahun 2012 dari Rp130 miliar pada tahun 2011.  
 
Peningkatan penjualan CPO terutama disebabkan oleh peningkatan produksi TBS sebagai dampak 
dari perubahan profil tanaman menjadi tanaman menghasilkan. Volume penjualan CPO meningkat 
35,1% menjadi 228.150 ton pada tahun 2012 dari 168.902 ton pada tahun 2011. Selain itu, harga jual 
rata-rata CPO meningkat Rp0,119 juta per ton, atau1,6% per ton menjadi Rp7,67 juta per ton pada 
tahun 2012 dari Rp7,37 juta per ton pada tahun 2011. Perseroan dapat meningkatkan harga rata-rata 
penjualan CPO meskipun adanya penurunan harga CPO secara umum pada pasar global karena 
Perseroan dapat mengunci penjualan sebanyak 5.000 ton CPO per bulan pada harga USD900 per 
ton melalui kontrak forward dengan PT Asian Agri di tahun  2012. 
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Penurunan penjualan inti sawit terutama disebabkan olehpenurunan pada harga jual rata-rata 
Perseroan atas inti sawit, yang sebagian diimbangi oleh sedikit peningkatan pada volume penjualan 
dari 29.598 ton pada tahun 2012 menjadi 30.744 ton pada tahun 2013. Harga jual rata-rata inti sawit 
mengalami penurunan sebesar dari Rp4,41 juta per ton pada tahun 2011 menjadi Rp3,43 juta per ton 
pada tahun 2012 seiring dengan penurunan harga inti sawit di pasar global. Volume penjualan inti 
sawit tidak meningkat meskipun peningkatan produksi inti sawit karena Perseroan mengalihkan 
sebagian produksi inti sawit kepada produksi CPO karena Perseroan telah menyelesaikan pabrik 
pengolahan inti sawit di tahun 2012 untuk memanfaatkan tingkat marjin yang lebih tinggi pada CPO 
dibandingkan inti sawit. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 51,9%, menjadi Rp891 miliar pada tahun 2012 
dari Rp586 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan atas adanya peningkatan biaya produksi, 
yaitu kenaikan jumlah TBS yang dibeli dari pihak berelasi dan pihak ketiga lainnya, biaya pupuk per 
unit dan biaya keseluruhan pupuk karena peningkatan lahan tertanam dan peningkatan penyusutan 
aset tetap Jumlah TBS yang dibeli dari pihak ketiga meningkat sebesar 116,2% dari Rp170 miliar di 
tahun 2011 menjadi Rp367 miliar di tahun 2012 sebagai hasil dari peningkatan volume TBS yang 
dibeli dari 119.268 ton di tahun 2011 menjadi 267.207 ton di tahun 2012 untuk memenuhi kapasitas 
dari PKS Selangkun yang telah selesai pada bulan Maret 2013. 
 
Laba Bruto 
 
Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 24,7%, menjadi Rp989 miliar pada tahun 2012 dari 
Rp793 miliar pada tahun 2011. Marjin Laba Bruto Perseroan sebesar 52,6% pada 2012 dan 57,5% 
pada 2011. 
 
Beban Penjualan 
 
Beban penjualan Perseroan meningkat sebesar 47,6%, menjadi Rp25 miliar pada tahun 2012 dari  
Rp17 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan biaya transportasi sebagai 
hasil dari peningkatan volume penjualan. 
 
Beban Umum dan Administrasi 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan menurun sebesar 38,3%, menjadi Rp104 miliar pada tahun 
2012  dari  Rp169 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari penurunan gaji, upah dan 
biaya bonus, pajak asuransi dan biaya perizinan dan biaya pemeliharaan sebagai akibat dari 
penyesuaian komponen variabel dalam insentif manajemen dan skema bonus, penurunan denda 
pajak dari Rp54 miliar di tahun 2011 menjadi Rp26 miliar 2012 yang terkait dengan telatnya 
pembayaran pajak penghasilan badan pada periode sebelumnya, dan penurunan biaya pemeliharaan 
dan biaya perjalanan bisnis. 
 
(Beban)/pendapatan usaha lain-lain - bersih 
 
(Beban)/pendapatan usaha lain-lain Perseroan menurun dari pendapatan usaha lain-lain - neto 
sebesar Rp24 miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp16 miliar pada tahun 2012 yang terutama 
diakibatkan atas adanya pemulihan penghapusan aset sebesar Rp5 miliar, penghapusan hutang 
sebesar Rp7 miliar yang diakui pada tahun 2011, yang keduanya tidak terulang kembali di tahun 
2012, dan juga penghapusan persedian sebesar Rp4 miliar yang diakui di tahun 2012, sebagian 
diimbangi dengan adanya peningkatan pada penjualan cangkang, kulit dan fiber, dan keuntungan dari 
penjualan aset tetap sebesar Rp3 miliar yang diakui pada tahun 2012. 
 
Laba Usaha 
 
Disebabkan oleh hal tersebut diatas, laba usaha Perseroan meningkat sebesar 38,9% menjadi 
Rp876 miliar pada tahun 2012 dari Rp630 miliar pada tahun 2011.  
 
 
 
 



45

Pendapatan keuangan 
 
Pendapatan keuangan Perseroan meningkat sebesar 14,5% dari Rp28 miliar pada tahun 2011 
menjadi Rp32 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan karena adanya peningkatan bunga kredit 
kepada pihak berelasi, yang diimbangi oleh penurunan bunga deposito. 
 
Beban keuangan 
 
Beban keuangan Perseroan meningkat sebesar 12,1% dari Rp127 miliar pada tahun 2011 menjadi  
Rp142 miliar pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh adanya penarikan fasilitas pinjaman 
modal kerja, ditambah dengan peningkatan hutang bank dan sewa pembiayaan. 
 
Pajak penghasilan badan 
 
Pajak penghasilan badan Perseroan meningkat sebesar 32,9% dari Rp153 miliar pada tahun 2011 
menjadi Rp203 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban pajak 
kini sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan, yang diimbangi oleh sedikit peningkatan dalam 
aset pajak tangguhan. 
 
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
 
Sebagai akibat dari hal tersebut, laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian 
proforma yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan meningkat sebesar 41,5% 
dari Rp335 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp474 miliar pada tahun 2012. 
 
TAHUN 2011 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2010 

 
Penjualan bersih 
 
Penjualan bersih Perseroan meningkat sebesar 50,5%, menjadi Rp1.379 miliar pada tahun 2011 dari 
Rp917 miliar pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan harga penjualan rata-rata 
dan volume penjualan CPO dan inti kernel. Penjualan CPO meningkat sebesar 50,1% menjadi 
Rp1.244 miliar pada tahun 2011 dari Rp829 miliar pada tahun 2010, sedangkan penjualan inti sawit 
meningkat sebesar 48,2%, menjadi Rp130 miliar pada tahun 2011 dari Rp88 miliar pada tahun 2010. 
 
Peningkatan penjualan CPO dan inti sawit tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan 
karena peningkatan produksi TBS sebagai dampak dari perubahan profil tanaman menjadi tanaman 
menghasilkan juga karena peningkatan harga jual rata-rata CPO sebesar Rp0,432 juta per ton atau 
106,2%menjadi Rp7,37 juta per ton pada tahun 2011 dari Rp6,285 juta per ton pada tahun 2010, 
sedangkan harga jual rata-rata inti sawit meningkat sebesar Ro0,408 juta per ton atau 10,3%, 
menjadi Rp4,41 juta per ton pada tahun 2011 dari Rp3,92 juta per ton pada tahun 2010. Volume 
penjualan CPO meningkat sebesar 39,7%, menjadi 168.902 ton pada tahun 2011 dari 120,899 ton 
pada tahun 2010, sedangkan volume penjualan inti sawit meningkat sebesar 32,0% menjadi 29.598 
ton pada tahun 2011 dari 22.422 ton pada tahun 2010. 
 
Peningkatan harga penjualan rata-rata CPO dan inti sawit pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 
disebabkan oleh adanya peningkatan harga pasar CPO dan inti sawit. Kenaikan harga ini terutama 
mencerminkan permintaan global atas semua minyak dan lemak yang sangat kuat dan meningkat 
secara cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi CPO. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 36,0%, menjadi Rp586 miliar pada tahun 2011 
dari Rp431 miliar pada tahun 2010, terutama karena adanya peningkatan volume TBS yang dibeli 
dari pihak ketiga, peningkatan biaya tenaga kerja, peningkatan biaya panen dan peningkatan biaya 
overhead yang berkaitan dengan ekspansi dalam skala operasi Perseroan.  
 
Peningkatan pembelian TBS dari pihak ketiga bertujuan untuk memenuhi utilisasi kapasitas produksi 
pabrik kelapa sawit milik Perseroan dan Entitas Anak. 
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Volume pembelian TBS dari pihak ketiga meningkat disebabkan karena pemenuhan utilisasi produksi 
pabrik kelapa sawit milik Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, peningkatan pembelian TBS juga 
disebabkan karena adanya peningkatan permintaan komoditas CPO dan inti sawit selama tahun 
2011 dibandingkan dengan 2010.  
 
Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan komoditas ditahun 2011 dibandingkan dengan 
2010. 
 
Peningkatan biaya tenaga kerja sebagian besar disebabkan karena adanya transfer area tanaman 
belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan ditahun 2011 seluas 5.733 Hektar (2011: 
23.880 Hektar; 2010: 18.147 Hektar). Transfer area ini menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja 
yang diakui dalam biaya produksi yang sebelumnya dikapitalisasi ke akun tanaman belum 
menghasilkan. 
 
Selain itu, terdapat juga peningkatan atas upah minimum di Kalimantan Tengah sebesar 12,5%. 
 
Peningkatan biaya panen ditahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 juga sebagian besar 
disebabkan karena adanya penambahan area tanaman menghasilkan sebesar 5.733 Hektar dan 
peningkatan jumlah produksi TBS dari kebun sendiri. Dengan meningkatnya luas area panen maka 
memerlukan tambahan biaya untuk memanen TBS. 
 
Sedangkan untuk biaya overhead, peningkatan disebabkan karena meningkatnya proporsi biaya 
overhead yang dibebankan dalam tahun berjalan seiring dengan bertambahnya luasan tanaman 
menghasilkan, dimana sebelumnya biaya overhead teresebut dikapitalisasi ke dalam akun tanaman 
belum menghasilkan. Peningkatan biaya overhead ditahun 2011 juga disebabkan karena mulai 
beroperasinya pabrik kelapa sawit milik MMS, entitas anak, ditahun 2011. 
 
Laba Bruto 
 
Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 63,3%, menjadi Rp793 miliar pada tahun 2011 dari 
Rp486 miliar pada tahun 2010. Marjin Laba Bruto Perseroan pada tahun 2011 sebesar 57,5% 
sedangkan pada tahun 2010 sebesar 53,0%. 
 
Beban Penjualan 
 
Beban penjualan Perseroan meningkat sebesar 63,7%, menjadi Rp17 miliar pada tahun 2011 dari  
Rp10 miliar pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan biaya transportasi dan 
retribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai dampak dari peningkatan produksi CPO Perseroan. 
 
Beban Umum dan Administrasi 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat sebesar 83,2%, menjadi Rp169 miliar pada 
tahun 2011 dari Rp92 miliar pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari pajak, dan izin sebagai 
akibat langsung dari adanya denda pajak sebesar Rp54 miliar di tahun 2011 terkait dengan telatnya 
pembayaran pajak penghasilan badan pada periode sebelumnya, dan adanya peningkatan dari 
perolehan tana, aset tetap dan pembangunan infrastruktur. 
 
(Beban)/pendapatan usaha lain-lain – neto 
 
(Beban)/pendapatan usaha lain-lain – neto Perseroan berubah dari adanya beban sebesar 
Rp14 miliar pada tahun 2010 menjadi pendapatan sebesar Rp24 miliar pada tahun 2011, terutama 
sebagai akibat dari peningkatan penjualan nutshell, peningkatan laba selisih kurs, peningkatan 
pendapatan sewa, penghapusbukuan persediaan sebesar Rp16 miliar yang diakui pada tahun 2010 
dan pemulihan penurunan nilai aset sebesar Rp5 miliar yang diakui pada tahun 2011 dimana 
penurunan nilai diakui pada tahun 2010. 
 
Peningkatan penjualan nutshell sebesar Rp2.651 juta disebabkan karena adanya peningkatan 
volume produksi komoditas minyak kelapa sawit pada tahun 2011 dari 179.504 MT ke 121.720 MT. 
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Peningkatan pendapatan sewa sebesar Rp3.849 juta disebabkan karena bertambahnya jumlah 
kendaraan dan alat berat yang digunakan oleh pihak berelasi yang berpengaruh terhadap 
peningkatan pendapatan sewa Perseroan dan entitas anak. 
 
Laba Usaha 
 
Sebagai akibat dari hal tersebut, laba usaha Perseroan meningkat sebesar 70,8%, menjadi 
Rp630 miliar pada tahun 2011 dari Rp369 miliar pada tahun 2010. 
 
Pendapatan keuangan 
 
Pendapatan keuangan Perseroan mengalami peningkatan dari Rp3 miliar pada tahun 2010 menjadi  
Rp28 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan karena adanya peningkatan bunga kredit kepada 
pihak berelasi dan bunga deposito. 
 
Beban keuangan 
 
Beban keuangan Perseroan meningkat sebesar 114,3% dari Rp59 miliar pada tahun 2010 menjadi  
Rp127 miliar pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh pembayaran bunga yang lebih tinggi 
sebagai akibat langsung atas pemanfaatan fasilitas modal kerja dan peningkatan hutang bank. 
 
Pajak penghasilan badan 
 
Pajak penghasilan badan Perseroan meningkat sebesar 70,0% dari Rp90 miliar pada tahun 2010 
menjadi Rp153 miliar pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak kini 
sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan kena pajak dan peningkatan liabilitas pajak tangguhan. 
 
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
 
Sebagai akibat dari hal tersebut, laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian 
proforma yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan meningkat sebesar 52,6% 
dari Rp220 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp335 miliar pada tahun 2011. 
 
LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN 
 
Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis adalah kas yang berasal dari hasil usaha dan 
fasilitas kredit perbankan. Selain dari dana hasil Penawaran Umum, Perseroan mengharapkan kas 
yang berasal dari hasil usaha dan fasilitas kredit perbankan akan tetap menjadi sumber utama 
likuiditas Perseroan. 
 
ARUS KAS 
 
Per tanggal 30 Juni 2013, saldo kas dan setara kas Perseroan berjumlah sekitar Rp127 miliar, dan 
pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki likuiditas dan 
tingkat permodalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. 
 
Tabel berikut menampilkan ikhtisar arus kas Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 
2011 dan 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 

Kas bersih yang diperoleh dari 
aktivitas operasi              141.343        308.619        508.661        537.416         382.765 

Kas bersih yang digunakan untuk 
aktivitas investasi             (589.203)         (99.228)       (106.033)       (498.717)       (195.118) 
Kas bersih yang diperoleh 
dari/(digunakan untuk) aktivitas 
pendanaan  

      (158.774)         (51.044)       (124.131)          17.679        (158.463) 

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan 
setara kas       (289.086)        158.346        278.498          56.379           29.184 

Kas dan setara kas awal periode        416.254        137.756        137.756          81.378           52.193 
Kas dan setara kas akhir periode        127.168        296.102        416.254        137.756           81.378 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Kas dari aktivitas operasi dan hasil dari pinjaman bank telah menjadi sumber utama likuiditas 
Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan dana utama Perseroan terutama terkait 
dengan belanja modal sehubungan dengan perkebunan dan pabrik baru Perseroan serta fasilitas 
lainnya. 
 
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
 
Pada tanggal 30 Juni 2013, saldo kas dan setara kas Perseroan berjumlah sebesar Rp127 miliar, 
mengalami penurunan sebesar Rp289 miliar, dari Rp416 miliar pada tanggal 31 Desember 2012. 
 
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp168 miliar, atau 
54,2%, menjadi Rp141 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, 
dibandingkan dengan Rp309 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran pajak 
penghasilan badan sebesar Rp62 miliar atau 71,4%, dari Rp87 miliar pada periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp149 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang dikarenakan adanya peningkatan pada penghasilan kena 
pajak dan pembayaran utang pajak, peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp75 miliar 
atau 16,5%, dari Rp453 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 
menjadi Rp528 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, 
dikarenakan adanya pembayaran dimuka untuk pembelian TBS yang diatur melalui kontrak 
pengadaan dengan pihak ketiga, dan penurunan kas yang diterima dari pelanggan sebesar 
Rp46 miliar atau 4,7%, dari Rp995 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2012 menjadi Rp948 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013. 
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar Rp490 miliar, menjadi 
Rp589 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dibandingkan 
dengan Rp99 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. 
Peningkatan ini terutama disebabkan atas adanya pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi 
sejumlah Rp457 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, atas 
adanya investasi pada saham sejumlah Rp95 miliar yang diakui pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 terkait dengan investasi pada saham PT CBU dan PT SBI 
dengan tambahan saham yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakuisisi oleh induk, sebagian 
diimbangi oleh penurunan aset dalam penyelesaian sebesar Rp30 miliar atau 59,6% dari Rp50 miliar 
pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp20 miliar pada 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal30 Juni 2013 dan penurunan nilai perolehan 
aktiva tetap sebesar Rp27 miliar atau 71,8%, dari Rp38 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp11 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2013. 
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Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan berubah dari Rp51 miliar kas 
yang digunakan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, menjadi kas 
yang diperoleh sebesar Rp159 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013. Perubahan tersebut terutama disebabkan karena adanya tambahan modal sebesar 
Rp390 miliar yang diakui pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 
penurunan pembayaran dividen dari Rp219 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp140 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013, yang diimbangi oleh adanya penurunan pad akas yang diterima dari pihak berelasi dari 
Rp131 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakihir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi 
Rp6 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan penerimaan 
dari pinjaman bank sebesar Rp100 miliar yang diakui pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2012. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 
 
Pada tanggal 31 Januari 2012, Perseroan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp416 miliar, 
mengalami peningkatan sebesar Rp278 miliar atau 202,2%, dari Rp138 miliar pada awal tahun 2012. 
 
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp29 miliar atau 
5,4%, menjadi Rp509 miliar pada tahun 2012, dibandingkan dengan Rp537 miliar pada tahun 2011. 
Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan badan yang dibayarkan 
sebesar Rp229 miliar atau 338,3%, dari Rp68 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp296 miliar pada 
tahun 2012 karena penghasilan kena pajak yang lebih tinggi pada tahun tersebut dan pembayaran 
utang pajak, peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp356 miliar atau 53,1%, dari 
Rp671 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1.027 miliar pada tahun 2012 karena ekspansi kegiatan 
operasional Perseroan dan peningkatan permintaan,serta kenaikan pembayaran lain-lain dari adanya 
kas masuk sebesar Rp7 miliar pada tahun 2011 menjadi kas masuk sebesar Rp9 miliar pada tahun 
2012, yang sebagian diimbangi oleh adanya peningkatan kas yang diterima dari pelanggan sebesar 
Rp567 miliar atau 37,5%, dari Rp1.512 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.079 miliar pada tahun 
2012, yang disebabkan oleh adanya peningkatan volume penjualan dan kebijakan piutang yang 
diterapkan Perseroan secara lebih baik. 
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun sebesar Rp393 miliar atau 78,7%, 
menjadi Rp106 miliar pada tahun 2012, dibandingkan sebesar Rp498 miliar pada tahun 2011. 
Penurunan ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar 
Rp301 miliar yang diakui pada tahun 2011 yang telah dibayarkan kembali pada tahun 2012, sebagian 
diimbangi oleh peningkatan pembayaran uang muka pembelian aktiva tetap dari Rp0,6 miliar pada 
tahun 2011 menjadi Rp172 miliar pada tahun 2012 dan peningkatan penambahan biaya 
pengembangan pembangunan sebesar Rp41 miliar, atau 36,5%, dari Rp111 miliar pada tahun 2011 
menjadi Rp152 miliar pada tahun 2012, sebagai hasil dari pembangunan pabrik pengelolaan kelapa 
sawit dan PKS. 
 
Kas bersih yang (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas pendanaan berubah dari kas yang 
diperoleh sebesar Rp18 miliar pada tahun 2011 menjadi kas yang digunakan sebesar Rp124 miliar 
pada tahun 2012. Perubahan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran 
dividen sebesar Rp863 miliar dari Rp151 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1.014 miliar pada tahun 
2012 dan adanya peningkatan pada hasil dari pinjaman bank setelah dikurangi pembayaran pinjaman 
pokok yang berubah menjadi arus kas masuk sebesar Rp745 miliar di tahun 2011 menjadi arus kas 
keluar sebesar Rp21 miliar pada tahun 2012, yang sebagian diimbangi oleh kas yang diterima dari 
pihak berelasi yang berubah dari kas yang digunakan untuk pihak berelasi sebesar Rp545 miliar pada 
tahun 2011 menjadi kas yang diterima dari pihak berelasi sebesar Rp540 miliar pada tahun 2012, dan 
kontribusi modal sebesar Rp400 miliar di tahun 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 



50

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 
 
Pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp138 miliar, 
mengalami peningkatan sebesar Rp56 miliar atau 69,3%, dari sebesar Rp81 miliar pada awal tahun 
2011. 
 
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp155 miliar atau 40,4%, menjadi 
Rp537 miliar pada tahun 2011, dibandingkan dengan Rp383 miliar pada tahun 2010, yang terutama 
disebabkan oleh peningkatan kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp494 miliar atau 48,6% dari 
Rp1.017 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp.1.512 miliar pada tahun 2011, yang disebabkan karena 
adanya peningkatan volume penjualan. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan 
pembayaran kepada pemasok sebesar Rp181 miliar atau 37,1% dari Rp489 miliar pada 2010 
menjadi Rp671 miliar pada tahun 2011 karena ekspansi hasil penjualan Perseroan. 
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar Rp303 miliar atau 155,6% 
menjadi Rp499 miliar pada tahun 2011, dari Rp195 miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama 
disebabkan oleh adanyapinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp301 miliar yang 
diakui pada tahun 2011 dan adanya peningkatan penambahan dalam aset dalam 
pelaksanaansebesar Rp71 miliar atau 175,9% dari Rp 40 miliar pada tahun 2010 menjadi 
Rp111 miliar pada tahun 2011, sebagai akibat dari adanya pembangunan pabrik pengolahan 
tambahan, dimana beberapa hal tersebut sebagian diimbangi oleh adanya penurunan nilai perolehan 
aktiva tetap sebesar Rp57 miliar atau 56,0% dari Rp103 miliar pada 2010 menjadi Rp45 miliar pada 
tahun 2010. 
 
Kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan berubah dari kas yang 
digunakan sebesar Rp158 miliar pada tahun 2010 menjadi kas yang diperoleh sebesar Rp18 miliar 
pada tahun 2011. Perubahan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman bank 
setelah dikurangi pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp763 miliar, dari arus kas keluar sebesar 
Rp18 miliar pada tahun 2010 menjadi arus kas masuk sebesar Rp745 miliar pada tahun 2011, 
dimana beberapa hal tersebut sebagian diimbangi oleh adanya peningkatan kas yang diberikan 
kepada pihak berelasi sebesar Rp422 miliar, dari Rp123 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp545 miliar 
pada tahun 2011, yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi untuk tujuan 
pembangunan, dan pembayaran dividen sebesar Rp151 miliar yang diakui pada 2011. 
 
BELANJA MODAL 
 
Riwayat Belanja Modal Perseroan 
 
Belanja modal utama yang dilakukan oleh Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah terutama yang 
berkaitan dengan pengembangan perkebunan, akuisisi lahan baru, pembangunan PKS dan pabrik inti 
sawit serta belanja lainnya yang berhubungan dengan  alat berat untuk operasi perkebunan, 
komplek perumahan karyawan, peralatan kantor, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. 
 
Tabel berikut menyajikan rincian belanja modal Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Periode 6 
(enam) bulan 
yang berakhir 
pada tanggal 

30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember Total 

2013 2012 2011 2010  
Perkebunan – Belum Menghasilkan  4.707 18.518 45.701 44.744 113.668 
Tanah 2.043 32.331 2.930 3.601 40.906 
Infrastruktur  - 26.936 37.133 92.194 156.263 
Bangunan 136 782 5.128 809 6.855 
Mesin dan peralatan 3.486 6.456 4.465 1.147 15.553 
Kendaraan dan alat berat 3.997 15.744 11.042 6.569 37.351 
Perabotan dan perlengkapan kantor 1.082 3.652 2.529 1.581 8.844 
Aset dalam penyelesaian 20.197 151.978 111.342 40.351 323.868 
Sewa - Kendaraan  - 12.450 10.836 12.914 36.200 
Sewa - Alat berat  - 3.823 14.980 8.656 27.459 
Total   35.644 272.670 246.086 212.566 766.966 

 
 



51

Rencana Belanja Modal Perseroan 
 
Belanja modal Perseroan yang telah direncanakan terutama terdiri dari biaya yang berkaitan dengan 
perkebunan Perseroan, khususnya, memperluas lahan tertanam setelah tahun 2013 dengan 
menanam sekitar 5.500 hektar per tahun selama empat tahun ke depan dengan menggunakan 
landbank yang ada dan landbank tambahan yang Perseroan berharap untuk memperoleh dan 
pembangunan PKS baru. Belanja modal perkebunan juga meliputi biaya pemeliharaan perkebunan 
sampai pada saat pohon dewasa 
 
Belanja modal Perseroan yang direncanakan untuk tahun 2013 adalah Rp75 miliar dan per tanggal 
30 Juni 2013, 47,5% dari belanja modal yang direncanakan sudah dilaksanakan. Perseroan berharap 
untuk mendanai pengeluaran ini melalui kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional, kas yang 
tersedia di neraca, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini dan kegiatan penggalangan modal 
lainnya. 
 
Perseroan berencana untuk menanam tambahan lahan seluas 1.000 hektar dari area yang tersedia 
pada tahun ini sehingga lahan tertanam menjadi sekitar 34.110 hektar pada akhir tahun 2013 dan 
akan terus melakukan ekspansi lahan tertanam dengan menanam tambahan sekitar 5.500 hektar per 
tahun dalam 4 (empat) tahun mendatang pada lahan yang telah dimiliki saat ini. Perseroan juga akan 
terus mencari peluang untuk meningkatkan luas lahan yang dimiliki serta lahan tertanam melalui 
akuisisi eksternal dan konsesi tambahan dari Pemerintah. Perseroan berharap bahwa biaya agregat 
untuk program ekspansi perkebunan Perseroan, termasuk pembebasan, pembukaan lahan dan 
pembibitan, pembangunan perumahan karyawan perkebunan dan biaya infrastruktur, akan menjadi 
antara sekitar Rp900 miliar dan Rp1.200 miliar selama tiga tahun mendatang. 
 
Perseroan berencana untuk membangun tambahan 2 PKS yang diperkirakan akan selesai pada 
tahun 2017. Perseroan berharap kedua pabrik baru tersebut secara agregat dapat menambah total 
kapasitas pengolahan menjadi 60 ton TBS per jam, atau 360.000 ton per tahun, sehingga sehingga 
total kapasitas pengolahan Perseroan menjadi 300 ton TBS per jam, atau 1.800.000 ton per tahun, 
pada akhir tahun 2017. Perseroan memperkirakan biaya konstruksi untuk kedua pabrik pengolahan 
CPO tersebutberkisar antara USD12 juta sampai dengan total USD14 juta. 
 
KEWAJIBAN KONTRAKTUAL 
 
Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki jumlah kewajiban kontraktual sebesar Rp1,333 miliar. 
Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai kewajiban kontraktual Perseroan per tanggal 
30 Juni 2013. Perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut melalui kas yang dihasilkan dari 
kegiatan operasional, kas yang tersedia di neraca, ataupun kas yang tersedia dari potensi adanya 
aktivitas peningkatan modal di masa yang akan datang. 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Periode Jatuh Tempo per Tanggal 30 Juni 2013 

Kurang dari 
1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Total 

Utang bank jangka pendek 66.000 - - - 66.000 
Utang usaha 15.590 - - - 15.590 
Beban akrual 37.484 - - - 37.484 
Utang lain-lain  - - -  
Pihak berelasi 9.273 - - - 9.273 
Pihak ketiga 34.225 - - - 34.225 
Liabilitas pembiayaan 

konsumen 9.914 1.551 1.169 - 12.634 
Liabilitas sewa pembiayaan 11.381 3.210 1.155 - 15.746 
Liabilitas imbalan kerja 

karyawan 16.375 - - - 16.375 
Utang bank jangka panjang 178.300 140.000 807.300 - 1.125.600 
Total 378.542 144.761 809.624 - 1.332.927 

 
OFF-BALANCE SHEET ARRANGEMENTS ATAU KEWAJIBAN KONTIJENSI 
 
Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan tidak memiliki off-balance sheet arrangements atau kewajiban 
kontinjensi selain yang dijelaskan dalam catatan 39 laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang 
telah diaudit. 
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RISIKO PASAR 

Dampak terutama yang dimiliki oleh Perseroan terhadap pasar sejalan dengan harga CPO dan PKO 
dunia, juga dengan harga yang dibayarkan Perseroan atas pupuk, pestisida dan bahan bakar, dan 
perubahan nilai tukar mata uang Rupiah dengan USD. yang dimana merupakan mata uang dimana 
harga CPO dan inti sawit diperjual belikan.  
 
RISIKO HARGA KOMODITAS 

Perseroan terekspos terhadap risiko harga komoditas yang bergatungan terhadap curah cuaca, 
kebijakan Pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar juga lingkungan global dunia. 
Eksposur tersebut dapat muncul dari penjualan produk kelapa sawit Perseroan, dimana marjin 
keuntungan terhadap penjualan produk kelapa sawit dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga 
komoditas pasar internasional dan juga harga barang pendukung seperti pupuk, bahan bakar dan 
pestisida. 
 
Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung harga terhadap risiko harga komoditas melalui instrumen 
pasar uang, namun Perseroan melakukan kontrak forward dengan pelanggan Perseroan dengan 
harga, jumlah barag dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan 
tidak memiliki kontrak forward yang dimana terdapat harga tetap. Di tahun 2013, Perseroan 
menandatangani beberapa kontrak dengan pelanggan untuk menjual CPO sesuai dengan jumlah 
yang tetap. Dalam persyaratan yang ada pada kontrak-kontrak tersebut, saat ini Perseroan 
diwajibkan untuk memasok sekitar 1.500 ton dan 3.000 ton CPO setiap minggunya masing-masing 
kepada Wilmar dan SMART, dimana pada setiap pasokan tersebut, harganya ditetapkan dengan 
acuan pada harga rata-rata mingguan lelang CPO Kumai PT Astra Agro Lestari. Selain itu, Perseroan 
juga diwajibkan untuk memberi pasokan sebanyak 2.000 ton CPO per bulan kepada SMART pada 
harga yang mengacu pada harga rata-rata bulanan lelang CPO Kumai PT Astra Agro Lestari. Semua 
kontrak forward akan berakhir pada akhir Desember 2013. Sisa CPO Perseroan akan dijual dengan 
harga spot, meskipun pada masa yang akan datang Perseroan dapat menandatangani perjanjian 
harga tetap yang dianggap menguntungkan. 
 
RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA 

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan 
investasi, yang terdiri dari kewajiban utang dengan tingkat bunga tetap dengan tingkat bunga antara 
9% dan 9,5%. Pinjaman dengan tingkat bunga mengambangkan membuat Perseroan terekspos atas 
risiko perubahan tingkat suku bunga. Tidak ada kebijakan formal untuk melakukan lindung nilai dalam 
hal suku bunga. Eksposur risiko suku bunga dipantau secara berkelanjutan. 
 
RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG ASING 

Perseroan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena penjualan dan biaya beberapa 
pembelian dalam mata uang asing (terutama USD) atau harga yang secara signifikan dipengaruhi 
oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Tidak ada kebijakan formal lindung nilai sehubungan 
dengan eksposur valuta asing. Eksposur terhadap nilai tukar dipantau secara berkelanjutan. Per 
tanggal 30 Juni 2013, jika nilai tukar Rupiah melemah ataupun menguat sebesar 10% terhadap USD 
dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, maka laba sebelum pajak Perseroan akan menjadi 
Rp77 juta lebih tinggi/rendah. 
 
RISIKO LIKUIDITAS 

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi 
kewajiban keuangan karena kekurangan dana.  

Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan 
mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui 
jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. 
 
RISIKO CUACA 

Masa puncak panen untuk TBS adalah pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Perseroan 
memproduksi rata-rata 60% CPO dan inti sawit di bulan Juli hingga Desember. Tidak lepas dari hal 
tersebut, Perseroan percaya bahwa perubahan musim tidak memiliki dampak signifikan yang dapat 
mempengaruhi permintaan pelanggan, harga penjualan dan biaya Perseroan. 
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VI. RISIKO USAHA 
 
Investasi pada Saham Yang Ditawarkan mengandung risiko yang signifikan. Investor harus 
menganalisa seluruh informasi dalam Prospektus ini dan khususnya risiko yang dijabarkan di bawah 
ini, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Saham Yang Ditawarkan. Beberapa risiko seperti 
yang tersebut dibawah ini, mungkin mempengaruhi Perseroan dan harga Saham Yang Ditawarkan 
Perseroan. Selain itu, beberapa risiko yang mungkin tidak diketahui oleh Perseroan dan risiko lainnya 
yang saat ini diyakini tidak material dapat berubah menjadi material. Semua risiko tersebut baik yang 
diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak material dan negatif 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Harga 
Saham Perseroan di Pasar Modal dapat menurun karena beberapa risiko tersebut, dan apabila itu 
terjadi, maka dapat mengurangi seluruh atau sebagian dari nilai investasi para investor di Saham 
Perseroan. Prospektus ini juga terdiri dari informasi proyeksi yang mencakup risiko dan 
ketidakpastian. Hasil aktual Perseroan dapat berbeda secara material dari antisipasi atas informasi 
proyeksi tersebut, hal ini sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk risiko-risiko yang dihadapai 
oleh Perseroan yang dijelaskan di bawah ini dan penjelasan pada bagian lain dalam Prospektus ini.   
 
A. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 

 
1. Rencana Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda 

atau batal dimana, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif dan material terhadap 
prospek pertumbuhan usaha dan tingkat profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak. 

 
Saat ini Perseroan mempertimbangkan, dan akan terus mempertimbangkan kesempatan potensial 
untuk berkembang di masa yang akan datang. Kesempatan ini termasuk perluasan lahan dan 
diversifikasi lahan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, kesempatan yang dipertimbangkan, berupa 
peningkatan luas lahan perkebunan sedang berada pada tahap pengajuan awal atau dalam beberapa 
kasus berada dalam tahap penawaran tender dan Perseroan mungkin tidak dapat melanjutkan ke 
tahap berikutnya. Terlebih lagi, sehubungan dengan pertumbuhan saat ini atau yang akan datang, 
terdapat beberapa risiko yang signifikan, termasuk risiko penanaman, teknis, konstruksi, dan risiko 
peraturan. Dimana hal ini, dapat menunda atau menghambat penyelesaian rencana atau 
pelaksanaan pengembangan atau secara signifikan meningkatkan biaya sehubungan dengan 
rencana pengembangan perusahaan. 
 
Rencana Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat terpengaruh secara 
negatif dan/atau tidak berhasil dilaksanakan karena berbagai faktor, termasuk: 
 
- Kebijakan Pemerintah yang mungkin akan melarang atau membatasi kemampuan Perseroan 

dan/atau Entitas Anak untuk memperoleh hak kepemilikan lahan baru yang memadai guna 
perluasan lahan perkebunan; 

- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat melakukan perluasan hak kepemilikan lahan 
yang dimiliki saat ini dan tidak dapat memanfaatkan seluruh lahan baru untuk lahan perkebunan 
sesuai dengan rencana perluasan Perseroan; 

- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat menyelesaikan proyek perluasan perkebunan 
dengan tepat waktu atau sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan; 

- Perkebunan Perseroan yang baru atau yang telah diperluas, mungkin tidak dapat menghasilkan 
tanaman pada tingkat produksi yang diharapkan atau membutuhkan biaya yang lebih besar untuk 
mengelola dan menghasilkan tanaman perkebunan sesuai dengan tingkat produksi yang 
diharapkan; 

- Ketersediaan bahan baku budidaya tanaman kelapa sawit yang tidak memadai; 
- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mengintegrasikan kegiatan operasional 

perkebunan dengan komunitas sekitar atau mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar 
perkebunan kelapa sawit Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional 
yang baik; 

- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mengintegrasikan kegiatan operasional yang 
baru, baik yang diperoleh dari pertumbuhan organik maupun akuisisi lahan maupun perusahaan 
perkebunan, dengan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak saat ini; 

- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat memperoleh ijin yang diperlukan untuk kegiatan 
operasional perkebunan kelapa sawit; 
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- Perseroan dan Entitas Anak mungkin dapat mengalami gangguan dan masalah yang tidak 
terduga terkait dengan rencana kegiatan pengembangan usaha yang dapat mengganggu 
manajemen Perseroan dan Entitas Anak dalam mengelola kegiatan operasional saat ini; 

- Isu lingkungan hidup, prinsip dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan 
hidup dapat membatasi kemampuan atau kecepatan Perseroan dan Entitas Anak dalam 
mengembangkan lahan perkebunan secara geografis sesuai dengan yang telah direncanakan; 
dan 

- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat menjual tambahan volume produksi sesuai 
dengan harga yang menguntungkan. 

 
Kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menyelesaikan proyek pengembangan tepat waktu 
tergantung pada risiko keuangan. Perseroan mungkin dapat memilih pendanaan untuk 
pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dimasa yang akan datang melalui penerbitan 
saham atau surat berharga lain yang dapat dikonversi atau surat berharga yang dapat ditukar 
menjadi saham, dimana hal ini dapat mengakibatkan saham yang dimiliki pemegang saham 
Perseroan mengalami dilusi. Perseroan dan Entitas Anak juga mungkin memerlukan pendanaan 
tambahan melalui utang, hal ini secara signifikan dapat meningkatkan beban keuangan, leverage, 
dan persyaratan pemenuhan kewajiban, dan dapat mensyaratkan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
menggadaikan aset tertentu untuk menjamin utang Perseroan dan Entitas Anak dan memberikan 
pembatasan tertentu terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Jika Perseroan dan/atau 
Entitas Anak tidak mampu mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan dengan syarat yang dapat 
diterima secara komersial, Perseroan dan Entitas Anak mungkin dapat menunda atau melewatkan 
kesempatan untuk mengembangkan usaha, dimana hal ini mungkin dapat berdampak negatif dan 
material terhadap prospek pertumbuhan usaha dan tingkat profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak. 
 
2. Ketidakpastian peraturan mengenai tata ruang dan kehutanan serta keabsahan dari 

beberapa hak kepemilikan lahan Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat menyebabkan 
klaim terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak atau merugikan kegiatan usaha Perseroan 
dan/atau Entitas Anak. 

 
Lahan di Indonesia tunduk pada peraturan Pemerintah mengenai tata ruang. Pemerintah mengelola 
seluruh penerbitan hak kepemilikan lahan serta memberikan hak atas tanah yang belum 
dikembangkan untuk tujuan tertentu, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit. Setiap perusahaan 
yang bermaksud menggunakan lahan untuk tujuan tertentu harus terlebih dahulu memperoleh HGU, 
yang berupa hak kepemilikan lahan yang  memungkinkan perusahaan tersebut untuk menggunakan 
lahan milik Pemerintah tersebut yang diperuntukkan sebagai perkebunan, perikanan atau pertanian, 
yang sesuai dengan peraturan mengenai tata ruang. HGU berlaku dengan jangka waktu maksimum 
selama 35 tahun. 
 
Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak menguasai sekitar seluas 78.071 hektar 
perkebunan kelapa sawit, termasuk (i) seluas 3.600 hektar dalam proses permohonan pertukaran 
lahan di Departemen Kehutanan (ii) seluas 3.875 hektar lahan pelepasan dari pemilik sebelumnya, 
dimana seluruh lahan tersebut belum diajukan untuk proses cadastral dan belum mendapatkan HGU 
dan (iii) seluas 40.247 hektar ijin lokasi (termasuk seluas 10.705 hektar dalam proses pelepasan 
hutan di Departemen Kehutanan dan seluas 14.434 hektar dialokasikan untuk Program Plasma). 
Lahan Perseroan seluas 33.208 hektar merupakan lahan tertanam dan seluas 1.330 hektar 
merupakan total lahan fasilitas pendukung dan seluas 1.526 hektar merupakan lahan konservasi, 
sedangkan seluas 44.862 hektar merupakan lahan belum tertanam.  
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki HGU sekitar 30.349 hektar atau 38,9% dari total lahan 
Perseroan dan Entitas Anak. HGU yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak memiliki masa berlaku 
sampai dengan tahun 2039 dan 2042 kecuali diberikan perpanjangan. Pada bulan Oktober 1993, 
Menteri Pertanian dan Kepala BPN mengeluarkan Peraturan No. 2 tahun 1993 Tentang Tata Cara 
Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal 
(“Peraturan No. 2/1993”) yang menjelaskan prosedur mendapatkan ijin lokasi dan hak atas tanah. 
Berdasarkan pasal 9 ayat 1 di Peraturan No. 2/1993, pemegang HGU diberikan jaminan 
perpanjangan hak sepanjang tanahnya masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 (“Peraturan No.40/1996”) tentang HGU, Hak 
Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) atas tanah, permohonan perpanjangan HGU harus 
dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya masa berlaku hak atas tanah yang 
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bersangkutan. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak yakin telah mematuhi semua ketentuan 
material terkait dengan penggunaan lahan HGU yang disetujui, Perseroan dan Entitas Anak tidak 
dapat menjamin akan mendapatkan atau memperpanjang HGU dan perijinan yang diperlukan untuk 
semua lahan Perseroan dan Entitas Anak, atau memperoleh ijin tersebut tanpa penundaan yang tidak 
semestinya, proses penerbitan peraturan atau proses pengadilan yang berlarut-larut untuk periode 
maksimum. 
 
Pada tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh kantor 
Badan Pertanahan Nasional di Indonesia. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa setiap 
perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HGU, atau pembaharuan atau 
perpanjangan, harus mengembangkan perkebunan plasma dengan menyumbang area seluas yang 
setidaknya sekitar 20% dari lahan tertanam sebelum mengajukan permohonan untuk HGU (termasuk 
pengajuan baru, pembaharuan dan perpanjangan HGU yang sudah habis masa berlakunya). Saat ini, 
baik Perseroan maupun Entitas Anak belum menjalankan Program Plasma. Jika salah satu HGU 
Perseroan dan/atau Entitas Anak berakhir dan Perseroan dan/atau Entitas Anak belum menjalankan 
Plasma Program pada waktu tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mengajukan 
permohonan untuk pembaharuan HGU yang sudah tidak berlaku. Kegagalan, atau penundaan 
pembaharuan HGU dapat mengakibatkan baik secara de jure maupun de facto pengurangan 
terhadap luas lahan perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak yang mana hal ini dapat 
memberikan dampak negatif dan material terhadap kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan 
lahan untuk tujuan usaha atau untuk mengelola dan memperluas usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
 
Ijin lokasi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak memiliki masa berlaku sampai dengan tahun 
2015 dan 2016 kecuali diberikan perpanjangan. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menjamin 
akan mendapatkan atau memperpanjang ijin lokasi dan perijinan yang diperlukan untuk semua lahan 
Perseroan dan Entitas Anak, atau memperoleh ijin tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya, 
proses penerbitan peraturan atau proses pengadilan yang berlarut-larut untuk periode maksimum. 
Perseroan dan Entitas Anak juga tidak dapat menjamin akan dapat memperbaharui ijin lokasi yang 
dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak pada saat ijin lokasi sudah habis masa berlakunya. 
Kegagalan, atau penundaan pembaharuan ijin lokasi dapat mengakibatkan baik secara de jure 
maupun de facto pengurangan terhadap luas lahan perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas 
Anak yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kemampuan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan lahan untuk tujuan usaha atau untuk mengelola 
dan memperluas usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
 
Selain itu, Pemerintah Daerah di Indonesia berwenang untuk mengalokasikan tanah yang belum 
dikembangkan dan memberikan konsesi lain dengan berkonsultasi dengan Instansi Pemerintah 
termasuk Departemen Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena 
kurangnya peta yang akurat dan kelengkapan pencatatatn zonasi  kehutanan, Pemerintah Daerah 
dapat menetapkan Ijin Lokasi yang tumpang tindih atau saling bersaing untuk kegunaan yang 
berbeda atas lahan atau lahan yang belum dikembangkan seperti lahan hutan atau lahan gambut. 
Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Ijin Lokasi di lahan 
yang dilindungi dimana Perseroan tidak dapat menanam atau Ijin Lokasi dilahan bersengketa.  
 
Pada tahun 2004, Perseroan memperoleh Ijin Lokasi seluas 7.500 hektar dan mendapatkan surat izin 
usaha perkebunan (“IUP”) berdasarkan Ijin Lokasi tersebut. Perseroan telah menyelesaikan proses 
pembebasan lahan dan seluruh lahan telah ditanam. Karena kurangnya peta yang akurat dan 
ketidakpastian dalam zonasi  kehutanan, seluas 3.600 hektar dianggap terletak di daerah hutan 
produksi, hal ini diputuskan tanpa menggunakan referensi peta yang memadai. Akibatnya, pengajuan 
perpanjangan HGU Perseroan seluas 3.600 hektar tertunda hingga Kementerian Kehutanan 
memberikan keputusan atas zonasi hutan produksi tersebut. Sejak 2007, Perseroan sudah 
menyampaikan pengajuan pelepasan lahan hutan produksi tersebut tanpa mampu mendapat 
keputusan yang jelas, hal ini terutama disebabkan perbedaan antara peraturan dan kebijakan 
Pemerintah Daerah dengan dan Pemerintah terkait peraturan dan kebijakan zonasi hutan. Pada Juli 
tahun 2012, Pemerintah menerbitkan peraturan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut di seluruh 
indonesia. Di bawah peraturan tersebut, perusahaan perkebunan yang menerima surat IUP sesuai 
dengan peraturan yang berlaku sebelum peraturan zonasi hutan tahun 2007, mengajukan 
permohonan untuk pertukaran lahan ke Departemen Kehutanan pada Januari 2013 dan kemudian 
pertukaran lahan tersebut dilaksanakan dalam dua tahun dari diberikannya persetujuan pertukaran 
lahan dari Kementerian Kehutanan. Sebelum membuat permohonan kepada Departemen Kehutanan, 
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perusahaan perkebunan harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah dalam kaitannya 
dengan pertukaran kawasan hutan produksi tersebut. Pada Juli tahun 2012, Perseroan melalukan 
proses pertukaran dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan 
rekomendasi terkait kawasan hutan produksi. Saat ini, Perseroan telah mendapatkan rekomendasi 
dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk melakukan pertukaran dan proses pertukaran saat ini 
sedang ditinjau ulang oleh Kementerian Kehutanan. 
 
Selain itu, pada tahun 2009, Perseroan melalui PT ASP juga memperoleh ijin lokasi seluas 10.705 
hektar, yang menurut peta tata guna hutan Propinsi Kalimantan Tengah, dianggap berada di kawasan 
hutan produksi. Dalam rangka untuk memperoleh HGU, PT ASP harus mendapatkan pelepasan 
lahan dari Departemen Kehutanan. PT ASP menyerahkan permohonan untuk mendapatkan 
rekomendasi pelepasan hutan pada tahun 2010 dan pada tahun 2012, Gubernur Kalimantan Tengah 
mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan. Perseroan telah memperoleh surat 
tanggapan dari Departemen Kehutanan yang berkaitan dengan permohonan pelepasan lahan. 
Namun, PT ASP dituntut untuk menyelesaikan persyaratan permohonan pelepasan lahan dan saat ini 
permohonan tersebut sedang ditinjau ulang oleh Kementerian Kehutanan. Perseroan juga telah 
mengajukan perpanjangan ijin lokasi yang telah berakhir masa berlakunya pada Desember 2012 
kepada Pemerintah Kabupaten  Seruyan dan pengajuan ini sedang dalam proses pengkajian Pihak 
Pemerintah Kabupaten  Seruyan. 
 
Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa Kementerian Kehutanan akan 
mengabulkan permohonan tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan untuk 
kepentingan Perseroan dan Entitas Anak. Jika Departemen Kehutanan menolak untuk menyetujui 
pelepasan hutan dan pertukaran kawasan hutan, lahan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik 
sebelumnnya, dan Perseroan serta Entitas Ana tidak akan dapat mengajukan permohonan HGU 
tersebut. Selanjutnya, setiap konflik serupa lainnya dapat mencegah Perseroan dan/atau Entitas 
Anak untuk memanfaatkan lahan dengan optimal, Perseroan membutuhkan persetujuan peraturan 
tambahan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin persetujuan tersebut akan 
didapatkan atau persetujuan tersebut dapat membebani dan menghentikan proses pemanfaatan 
lahan. Setiap perkembangan tersebut akan membatasi kemampuan Perseroan dan/atau Entitas Anak 
untuk mengolah lahan yang telah diperoleh, dimana hal ini mungkin dapat berdampak negatif dan 
material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
 
3. Ketidakpastian Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk terus memperbaharui atau 

memperluas hak kepemilikan lahan karena pembatasan lahan dan moratorium lahan baru 
oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah 
 

Perusahaan yang telah memperoleh lisensi investasi perlu memperoleh ijin lokasi untuk mendapatkan 
sebidang tanah. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memberikan arahan, serta untuk 
mengontrol, perusahaan yang akan memperoleh tanah. Pemegang ijin lokasi diperbolehkan untuk 
melaksanakan akuisisi tanah dari pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Setelah selesai, pemegang ijin lokasi dapat diberikan hak atas tanah tersebut 
yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. 
 
Pada Februari 1999, Kementerian Pertanian dan Kepala BPN mengeluarkan Peraturan No. 2 tahun 
1999 tentang Ijin Lokasi (“Peraturan No. 2/1999”), peraturan ini menetapkan batasan luas dari 
perkebunan (termasuk perkebunan kelapa sawit) yang dapat diberikan kepada setiap individu, atau 
perusahaan ataupun kelompok individu maupun perusahaan. Berdasarkan Peraturan No. 2/1999, 
suatu perusahaan yang telah memperoleh izin penanaman modal harus memperoleh ijin lokasi dalam 
rangka memperoleh sebidang tanah dalam rangka melaksanakan rencana investasinya. Tujuan dari 
persyaratan ini adalah untuk memberikan petunjuk dan untuk mengawasi perolehan tanah oleh 
perusahaan-perusahaan tersebut. Pemegang ijin lokasi diizinkan untuk melakukan pengambilalihan 
tanah dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Setelah proses ini selesai, pemegang ijin lokasi dapat diberikan hak atas tanah tersebut 
(sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah), yang memberikan hak kepada 
pemegangnya untuk menggunakan tanah tersebut. 
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Selain itu, Peraturan No. 2/1999 juga menentukan batasan luas lahan yang dapat diberikan kepada 
setiap perusahaan atau perusahaan-perusahaan dalam grup yang sama, dimana batasan luas lahan 
yang dapat diberikan kepada setiap perusahaan atau perusahaan-perusahaan dalam grup yang 
sama adalah maksimum 20.000 hektar per propinsi (kecuali propinsi papua dengan batasan luas 
maksimum 40.000 hektar) dan sampai dengan 100.000 hektar di Indonesia. Peraturan No. 2/1999 
juga menetapkan beberapa pengecualian mengenai batasan luas lahan, termasuk pengecualian 
mengenai perusahaan yang secara mayoritas dimiliki Pemerintah (misalnya, Badan Usaha Milik 
Negara) dan perusahaan publik yang secara mayoritas dimiliki publik. 
 
Pada tanggal 11 Agustus 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan ("UU No. 18/2004"), yang antara lain mengatur bahwa Menteri Pertanian 
berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola sektor perkebunan dapat menetapkanluas 
maksimum dan luas minimum penggunaan lahan yang dapat digunakan untuk usaha 
perkebunan,sedangkan BPN dapat menerbitkan sertifikat hak atas tanah. UU No.18/2004 lebih lanjut 
mengaturbahwa dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum atas lahan yang telah di 
akuisisi dalam rangka bisnis perkebunan, Menteri Pertanian akan diberikan petunjuk mengenai tipe 
tanaman, ketersediaan lahan berdasarkan kondisi cuaca, modal, kapasitas pabrik, kepadatan 
populasi, pengembangan pola bisnis, kondisi geografis dan pengembangan teknologi. 
 
Pada tanggal 11 Agustus 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan ("UU No. 18/2004"), yang antara lain mengatur bahwa Menteri Pertanian 
berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola sektor perkebunan dapat menetapkanluas 
maksimum dan luas minimum penggunaan lahan yang dapat digunakan untuk usaha perkebunan, 
sedangkan BPN dapat menerbitkan sertifikat hak atas tanah. UU No.18/2004 lebih lanjut 
mengaturbahwa dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum atas lahan yang telah di 
akuisisi dalam rangka bisnis perkebunan, Menteri Pertanian akan diberikan petunjuk mengenai tipe 
tanaman, ketersediaan lahan berdasarkan kondisi cuaca, modal, kapasitas pabrik, kepadatan 
populasi, pengembangan pola bisnis, kondisi geografis dan pengembangan teknologi. 
 
Pada tanggal 30 September 2013, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan  
No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 (“Peraturan No. 98/2013”) tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan yang menggantikan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Peraturan No. 26/2007”) yang merupakan 
peraturan pelaksana dari UU No. 18/2004 dan menjadi pedoman untuk ijin usaha perkebunan. 
Berdasarkan Peraturan No. 98/2013, batasan luas maksimum lahan perkebunan kelapa sawit yang 
dapat diberikan kepada setiap perusahaan atau kelompok usaha perkebunan kelapa sawit di seluruh 
wilayah Indonesia adalah sebesar maksimum 100.000 hektar (kecuali Propinsi Papua dan Papua 
Barat dengan batasan luas maksimum 200.000 hektar). Peraturan No. 98/2013 juga menetapkan 
beberapa pengecualian mengenai batasan luas lahan, yang secara garis besar sama dengan 
pembatasan dalam Peraturan No. 2/1999. Namun demikian, Peraturan No. 98/2013 tidak 
memberikan pembatasan luas maksimum lahan perkebunan kelapa sawit per propinsi sebagaimana 
juga diatur dalam Peraturan No. 2/1999. 
 
Meskipun Peraturan No. 98/2013 telah berlaku efektif sejak 30 September 2013, belum ada 
pencabutan ataupun perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan Peraturan No.2/1999 
sehubungan dengan ketentuan tentang maksimal luas area yang diatur berdasarkan masing-masing 
peraturan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Peraturan No.98/2013 memperbolehkan setiap 
perusahaan atau kelompok usaha perkebunan kelapa sawit untuk menguasai lahan perkebunan 
sampai dengan maksimal 100.000 hektar di seluruh wilayah Indonesia, tanpa batasan luas 
maksimum lahan perkebunan kelapa sawit per provinsi, yang mana hal tersebut bertentangan 
dengan ketentuan berdasarkan Peraturan No. 2/1999. Dengan demikian, tidak terdapat kejelasan 
bagaimana BPN atau Pemerintah Daerah akan menanggapi penerbitan Peraturan No.98/2013.  
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Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah diberikan total luas lahan perkebunan 
sekitar 33.206,63 Hektar berdasarkan tiap-tiap izin usaha perkebunan yang diberikan kepada 
Perseroan dan Entitas Anak. Dengan demikian, luas lahan perkebunan Perseroan telah melebihi 
batas maksimal lahan perkebunan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No.2/1999. Apabila 
Pemerintah memberlakukan batasan luas lahan perkebunan yang terkandung dalam Peraturan 
No. 2/1999, atau jika ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan 
lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang diterapkan di Indonesia, kemampuan Perseroan dan 
Entitas Anak untuk terus menjalankan bisnis atau untuk memperluas perkebunan kelapa sawit 
Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat terpengaruh secara negatif. 
 
Selain itu, pada 13 Mei 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden 
No.6/2013 tentang Perpanjang Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan (“Instruksi Presiden 
No.6/2013”) yang yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala BPN, Ketua 
Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas 
Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, para Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk 
melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan 
konservasi, hutan lindung dan produksi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, termasuk HGU, perizinan, 
rekomendasi dan ijin lokasi di hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan 
lindung, hutan produksi, termasuk hutan produksi terbatas, normal atau tetap produksi hutan dan 
konversi hutan produksi dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. 
Instruksi Presiden No.6/2013 menyatakan agar melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan 
lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan 
lain setiap 6 (enam) bulan sekali. 
 
4. Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai 

anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan 
pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Perseroan dan Entitas Anak 

 
Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk melakukan pengembangan kapasitas pengolahan 
dengan mengembangkan 2 pabrik pengolahan kelapa sawit, Perseroan berharap dapat 
menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan yang baru pada tahun 2017. Setelah dimulainya 
produksi fasilitas tersebut diatas secara komersial, kapasitas pabrik pengolahan CPO diharapkan 
meningkat menjadi sekitar 60 ton TBS per jam atau 360.000 ton per tahun, sehingga kapasitas pabrik 
pengolahan mencapai 315ton TBS per jam atau 1.890.000 ton per tahun sampai dengan akhir tahun 
2017. Perseroan juga memiliki investasi minoritas di perusahaan afiliasi yang akan membangun 
platform untuk ekspor yang terdiri dari fasilitas bulking dan dermaga yang diharapkan akan selesai 
pada tahun 2014 serta perusahaan afiliasi Perseroan juga saat ini sedang membangun PKS yang 
diharapkan akan selesai pada tahun 2015. Proyek-proyek ini memiliki sejumlah risiko, seperti adanya 
keterlambatan dalam pembangunan atau besarnya biaya yang timbul. Perseroan memerlukan ijin 
perluasan kapasitas pabrik Perseroan dan Entitas Anak, yang meliputi ijin bangunan dan perijinan 
terkait lainnya, termasuk Ijin Mendirikan Bangunan. Perseroan dan Entitas Anak juga mungkin dapat 
menghadapai risiko penundaan atau penolakan untuk memperoleh baik ijin maupun persetujuan 
mendirikan bangunan dan ijin lainnya. Beberapa faktor tersebut diatas mungkin dapat mempengaruhi 
tingkat kesuksesan pembangunan pabrik, dimana hal ini mungkin dapat berdampak negatif dan 
signifikan terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas 
Anak. 
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5. Saat ini, secara substansial seluruh penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal 
dari beberapa pelanggan sehingga hilangnya salah satu dari pelanggan Perseroan 
dan/atau Entitas tersebut dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan dan 
keuntungan Perseroan yang material 
 

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak 
menjualseluruh produknya secara substansial kepada Wilmar (melalui anak perusahaannya PT Sinar 
Alam Permai dan PT Wilmar Nabati Indonesia), SMART dan PT Asianagro Agung Jaya dengan 
persentase pendapatan sebesar 60,7%, 28,6% dan 4,4%. Secara khusus, Wilmar telah 
menyumbangkan persentase terbesar pada pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 97,0%, 91,9%, 
56,8% dan 60,7% masing-masing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2010, 2011 dan 2012 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. 
Perseroan memperkirakan konsentrasi pelanggan saat ini dapat berlanjut untuk beberapa tahun 
mendatang. Pembelian produk Perseroan dan Entitas Anak oleh pelanggan Perseroan dan Entitas 
Anak berdasarkan pada kontrak non-eksklusif, sebagian berdasarkan kontrak forward dan sebagian 
berdasarkan kontrak spot. Pada tahun 2013, Perseroan dan Entitas Anak melakukan beberapa 
kontrak forward dengan pelanggan untuk menjual CPO dalam jumlah yang tetap. Dalam kontrak 
forward tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjual 1.500 ton CPO per minggu kepada Wilmar dan 
3.000 juta ton per minggu kepada SMART dimana harga yang dibayarkan oleh Wilmar dan SMART 
ditentukan berdasarkan harga rata-rata minggu dengan mengacu pada harga lelang Kumai . Selain 
itu, Perseroan juga diwajibkan untuk menjual 2.000 ton per bulan juga berdasarkan harga rata-rata 
minggu dengan mengacu pada harga lelang Kumai. Seluruh kontrak forward tersebut akan berakhir 
pada Desember 2013. 
 
Hubungan Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan pelanggan dapat dipengaruhi secara negatif 
oleh beberapa faktor, termasuk ketidakmampuan Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk menjalin 
kesepakatan harga yang saling menguntungkan, keputusan pelanggan Perseroan untuk melakukan 
diversifikasi atau mengubah sumber dari produk minyak kelapa sawitnya, serta perselisihan yang 
signifikan antar Perseroan  dan/atau Entitas Anak dengan pelanggan. Jika, sebagai akibat dari 
seluruh atau salah satu faktor tersebut, hubungan komersial Perseroan dengan pelanggan berakhir 
atau memburuk secara material, dan Perseroan tidak mampu mendapatkan pembeli pengganti tepat 
pada waktunya, pada jangka waktu tertentu yang dapatditerima secara komersial atau secara 
keseluruhan,kegiatan usaha, kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan akan terpengaruh 
secara negatif dan material. 
 
6. Risiko Persaingan dengan produsen minyak kelapa sawit dan produsen minyak substitusi 

lainnya 
 

Perseroan dan Entitas Anak beroperasi di dalam industri yang sangat kompetitif dan menghadapi 
persaingan dari produsen lain di industri kelapa sawit. Beberapa produsen ini memiliki kemampuan 
yang sama dan bersaing satu dengan yang lain dalam beberapa hal penting seperti kualitas produk, 
harga, waktu penetrasi pasar dan ketersediaan kapasitas produksi. Tidak ada kepastian bahwa 
Perseroan dan Entitas Anak dapat berhasil bersaing di masa depan dan mempertahankan atau 
meningkatkan pangsa pasar Perseroan dan Entitas Anak. 
 
Selain itu, industri kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak nabati lainnya, seperti 
minyak kedelai, minyak kanola dan minyak bunga matahari. Amerika Serikat, Eropa Cina, India, Brazil 
dan Argentina adalah semua produsen besar minyak dan lemak nabati. Ketersediaan minyak-minyak 
nabati lainnya tersebut yang berlimpah atau perubahan pilihan konsumen karena faktor kesehatan 
yang menyebabkan penurunan permintaan atas minyak kelapa sawit, akan menyebabkan penurunan 
harga minyak kelapa sawit. Faktor kesehatan juga dapat menyebabkan konsumen minyak dan lemak 
mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya, dan akan mengakibatkan penurunan 
harga minyak kelapa sawit dan CPO.  
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Mengingat banyaknya biofuel yang dihasilkan dari minyak nabati (seperti minyak kelapa sawit, 
rapeseed oil  dan minyak kedelai), industri minyak kelapa sawit juga mengalami persaingan dari 
pasar minyak nabati lainnya di pasar akhir biofuel. Meskipun minyak kelapa sawit biasanya 
merupakan minyak nabati yang lebih murah dan minyak nabati utama lainnya memiliki harga yang 
lebih mahal dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, penurunan harga minyak nabati lainnya dapat 
menyebabkan produsen biofuel memilih untuk menggunakan minyak nabati lainnya dalam produksi 
biofuel daripada menggunakan minyak kelapa sawit. Hal ini dapat menyebabkan penurunan 
permintaan dan harga minyak kelapa sawit.  
 
Apabila salah satu kejadian di atas terjadi, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
 
7. Kondisi cuaca buruk atau risiko operasional lainnya dapat berdampak negatif dan material 

terhadap usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak 
 
Perseroan dan/atau Entitas Anak menghadapi beberapa risiko operasional pada pabrik dan 
perkebunan. Gangguan atau perpanjangan downtime pada pabrik dapat mengakibatkan Perseroan 
dan/atau Entitas Anak tidak mampu memanen atau memproses TBS, baik seterusnya maupun dalam 
periode waktu yang singkat, yang akan menyebabkan pengurangan produk atau penurunan kualitas 
produk. Pabrik pengolahan dan perkebunan juga bergantung pada risiko kekurangan pasokan, 
kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, perang atau terorisme, kerusuhan tenaga 
kerja dan kegagalan peralatan mekanis. Bahaya ini dapat mengakibatkan polusi lingkungan, cedera 
atau kematian dan kerusakan properti Perseroan maupun properti pihak lainnya. 
 
Secara khusus, risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau kontraktor, pemasok dan 
konsumen termasuk : 
 

- Hama tanaman, penyakit dan mis-manajemen perkebunan kelapa sawit - Hasil TBS 
Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh kualitas hama dan penyakit di perkebunan 
kelapa sawit serta faktor-faktor seperti waktu dan penggunaan pupuk dan nutrisi lainnya, 
standar penebangan dan pemeliharaan alur inspeksi; 
 

- Kebakaran hutan - meski Perseroan dan Entitas Anak mengimplementasikan kebijakan zero-
burning untuk kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, pembakaran hutan yang 
dilakukan oleh perkebunan sekitar atau oleh petani sekitar dapat menyebabkan api yang 
menyebar ke lahan Perseroan; 
 

- Bencana alam, termasuk gempa bumi - Indonesia terletak di salah satu kawasan vulkanik 
teraktif di dunia dan dipengaruhi oleh aktivitas seismik signifikan yang dapat mengakibatkan 
gempa bumi dan tsunami; 
 

- Kegagalan peralatan mekanis - Kerusakan dan kegagalan mekanis lainnya di pabrik atau 
sistem transportasi serta kerusakan dan tumpahan dari tangki atau tempat penampungan 
produk Perseroan dan/atau Entitas Anak;  
 

- Iklim cuaca lokal dan global yang tidak mendukung - Perkebunan kelapa sawit dan hasil 
panen Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh tingkat kekeringan di wilayah 
Kalimantan serta iklim dan fenomena global seperti, El Nino;  
 

- Pemogokkan tenaga kerja dan gangguan lainnya - Undang-undang dan peraturan 
memfasilitasi pembentukan serikat pekerja di Indonesia dan ditambah dengan kondisi ekonomi 
yang lemah menyebabkan dan mungkin dapat terus mengakibatkan kerusuhan buruh dan 
tenaga kerja; dan  
 

- Wabah penyakit menular - Wabah flu burung, yang menimpa negara-negara di kawasan Asia 
akhir-akhir ini, atau penyakit menular lainnya. 
 

Setiap faktor ini mempengaruhi operasi Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat 
produksi atau berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha dan kinerja 
keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak. 
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8. Perseroan dan/atau Entitas Anak menguasai beberapa lahan yang belum memiliki sertifikat 
tanah, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan munculnya klaim dan 
persengketaan 

 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki ijin lokasi seluas 40.247 hektar ijin lokasi (termasuk seluas 
10.705 hektar dalam proses pelepasan hutan di Departemen Kehutanan dan seluas 14.434 hektar 
dialokasikan untuk Program Plasma). Ijin lokasi tersebut memberikan hak kepada Perseroan dan 
Entitas Anak untuk menguasai lahan yang belum bersertifikat berdasarkan akta pelepasan hak atas 
tanah yang ditandatangani oleh individu yang sebelumnya memiliki lahan tersebut dan pemilik 
tersebut telah melepaskan lahan atas nama mereka kepada negara, hal ini memungkinkan Perseroan 
dan masing-masing Entitas Anak untuk dapat memperoleh HGU atas lahan tersebut. Pada umumnya, 
lahan tersebut tidak terpakai atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di dekat 
perkebunan Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak berniat menggunakannya 
untuk perluasan lahan di masa yang akan datang. Karena Perseroan dan Entitas Anak hanya 
menguasai lahan berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah yang telah ditandatangani oleh pemilik 
lahan sebelumnya, Perseroan dan masing-masing Entitas Anak harus mengajukan permohonan 
untuk memperoleh HGU agar Perseroan dan masing-masing Entitas Anak dapat memiliki hak atas 
tanah yang sah. 
 
Perseroan percaya bahwa Perseroan dan masing-masing Entitas Anak memiliki kemampuan untuk 
mengajukan permohonan untuk memperoleh HGU tersebut karena pada saat ini tidak terdapat klaim 
maupun persengketaan lahan perkebunan. Namun, berdasarkan perkembangan hukum pertanahan 
di Indonesia dan sistem pencatatan hak yang kurang baik, perselisihan antara Perseroan dan/atau 
Entitas Anak dengan pemilik lahan sebelumnya dapat terjadi. Secara khusus, hak untuk menanami 
lahan yang telah dikonsolidasikan dari lahan yang diusahakan oleh beberapa pemilik tanah atau 
tanah yang menjadi milik masyarakat adat pada umumnya menimbulkan sengketa dengan pemilik 
lahan sebelumnya atau orang yang mengakui memiliki lahan tersebut. Perseroan dan masing-masing 
Entitas Anak telah membayar dan dari waktu ke waktu mungkin harus membayar kompensasi untuk 
menyelesaikan klaim tersebut bila diperlukan. Selain itu, klaim seperti disebutkan diatas atas mungkin 
dapat mencegah atau menunda Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk dapat menanami lahan 
tersebut atau mencegah diperolehnya HGU atas lahan tersebut. Setiap kejadian tersebut dapat 
memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja 
usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak. 
 
Selanjutnya, pada awalnya Perseroan melalui PT ASP memiliki Ijin Lokasi atas 10.705 hektar lahan, 
yang pada saat ini telah habis masa berlakunya. Meskipun PT ASP telah memperoleh surat 
keterangan dari Bupati Seruyan bahwa daerah tersebut diperuntukkan bagi PT ASP, PT ASP tidak 
dapat memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan tidak akan menerbitkan Ijin Lokasi 
baru kepada pihak ketiga atas lahan seluas 10.705 hektar tersebut yang akan mengakibatkan 
PT ASP tidak dapat membebaskan lahan tersebut. 
 
Perseroan saat ini juga memiliki lahan seluas sekitar 3.875 hektar yang diperoleh dari pelepasan hak 
atas tanah dari pemilik sebelumnya namun lahan tersebut belum dalam proses Cadastral sehingga 
Perseroan belum mendapatkan HGU atas lahan tersebut.    
 
9. Perseroan dan Entitas Anak belum dan mungkin akan terus tidak berpartisipasi dalam 

Program Plasma yang ditetapkan oleh Pemerintah 
 
Berdasarkan Peraturan No. 98/2013, perusahaan perkebunan pemegang IUP-B atau IUP dengan 
luas 250 hektar atau lebih diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat untuk 
petani plasma (lahan plasma) sekurang-kurangnya 20% dari lahan yang diusahakan oleh perusahaan 
perkebunan tersebut bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan lahan 
plasma diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. Peraturan No.98/2013 lebih lanjut 
mengatur bahwa lahan plasma yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan perkebunan 
tersebut berada di luar areal IUP-B dan IUP perusahaan perkebunan. Setelah pembangunan lahan 
plasma selesai, lahan plasma tersebut diserahkan kepada petani plasma yang akan mengoperasikan 
lahan tersebut, atau di beberapa kasus, perusahaan perkebunan tetap mengoperasikan lahan 
tersebut namun laba dari penjualan hasil perkebunan dibagi kepada petani plasma. Jenis bantuan 
untuk petani plasma tersebut, secara umum dikenal sebagai program plasma. Pada umumnya, dalam 
program plasma, petani plasma diwajibkan menjual kepada perusahaan inti dan perusahan inti akan 
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membeli TBS milik petani plasma berdasarkan formula harga yang telah ditentukan oleh komite harga 
yang dibentuk oleh Pemerintah setempat. 
 
Peraturan No.98/2013 lebih lanjut mengatur sanksi terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan 
yang lalai memenuhi kewajiban untuk mengembangkan program plasma, dapat akhirnya 
mengakibatkan pencabutan IUP-B atau IUP dan diajukannya pengusulan pencabutan hak atas 
tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional yang berwenang untuk membatalkan. 
 
Ijin lokasi serta perijinan lainnya untuk Perseroan, PT KSA dan PT MMS yang diberikan sebelum 
tanggal 28 Februari 2007 tidak secara spesifik mempersyaratkan Perseroan untuk berpartisipasi 
dalam Program Plasma Pemerintah. Oleh karena itu, Perseroan belum menyediakan lahan plasma 
dan karena pengembangan lahan perkebunan sudah hampir selesai,  Perseroan dan Entitas Anak 
belum dapat mematuhi peraturan ini sebagai akibat dari, antara lain, kurangnya lahan yang tersedia 
atau cocok secara geografis perkebunan plasma dan kurangnya kerja sama dari masyarakat 
setempat untuk menjalankan program plasma dengan Perseroan dan Entitas Anak. 
 
Di sisi lain, Perseroan dan Entitas Anak telah menetapkan program kemitraan yang dapat berupa 
penyediaan fasilitas produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, distribusi bibit, 
kerjasama operasional, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya. Sebagai hasilnya, 
Perseroan dan Entitas Anak telah membentuk program kemitraan tertentu termasuk membantu 
pemilik lahan kecil setempat dalam pengembangan perkebunan mereka sendiri dengan memberikan 
jasa konsultasi gratis, bibit dan pupuk serta pembelian TBS yang dihasilkan oleh pemilik lahan kecil 
lokal dan mengubahnya menjadi CPO dan PK. Namun, berdasarkan Peraturan No.98/2013, 
pemenuhan kewajiban kemitraan oleh Perseroan dan Entitas Anak tidak menghapuskan kewajiban 
Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan program plasma. 
 
Untuk pengembangan perkebunan dimasa yang akan datang, Perseroan dan Entitas Anak 
bermaksud untuk memenuhi kewajiban program plasma. 14.434 hektar lahan PT SML telah secara 
khusus dialokasikan untuk Program Plasma. Di masa yang akan datang, Perseroan dan Entitas Anak 
bermaksud untuk mengadakan perjanjian dengan perwakilan petani plasma terkait pengelolaan lahan 
perkebunan yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak dimana Perusahaan dan Entitas Anak 
akan menyediakan dana pembangunan untuk membiayai pembangunan tersebut dalam bentuk 
pinjaman kepada pemilik lahan. 
 
Perseroan dan Entitas Anak juga disyaratkan untuk membeli sejumlah TBS yang dipanen dari 
program plasma dengan harga yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Walaupun formula harga 
secara historis lebih rendah dari harga pasar dan telah memungkinkan Perseroan dan Entitas Anak 
untuk membeli TBS di harga lebih rendah dari harga pasar, Perseroan dan Entitas Anak tidak akan 
dapat menjamin bahwa formula harga akan selalu lebih rendah dari harga pasar. Perseroan dan 
Entitas Anak juga tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tidak 
akan mengubah peraturan ataupun kebijakan Program Plasma yang dapat merugikan Perseroan 
dan/atau Entitas Anak. 
 
Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga mungkin perlu mengalokasikan beberapa lahan 
perkebunan inti Perseroan dan Entitas Anak untuk Program Plasma yang akan mengurangi lahan 
perkebunan inti Perseroan dan Entitas Anak dan dapat memberikan dampak negatif dan material 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan/atau Entitas 
Anak. Sampai saat ini, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak belum pernah menerima sanksi atau 
teguran atas ketidakpatuhan belum dilakukannya kewajiban program plasma tersebut. 
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10. Kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terganggu jika hubungan antara Perseroan 
dengan Pendiri Perseroan mengalami perubahan atau Perseroan kehilangan karyawan inti   

 
Kesuksesan Perseroan tergantung pada pemegang saham saat ini, karyawan inti dan anggota dari 
manajemen senior serta pendiri Perseroan yang memberikan arahan sehubungan dengan kegiatan 
operasional Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa hubungan Perseroan dengan pemegang saham, 
karyawan inti, anggota manajemen senior dan pendiri Perseroan tidak akan berubah atau memburuk. 
Tidak terdapat juga kepastian dimana Perseroan dapat mempertahankan karyawan inti dan para 
manajemen senior. Jika satu atau lebih pegawai inti tidak dapat atau tidak bersedia untuk 
melanjutkan perkerjaan mereka, atau jika para pegawai inti tersebut bergabung dengan kompetitor 
Perseroan atau membangun perusahaan sejenis, Perseroan mungkin tidak dapat dengan mudah 
mencari pengganti dan mungkin akan menambah biaya untuk mencari dan mengembangkan 
personel baru. Kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terganggu secara signifikan dan dapat 
berdampak negatif dan material terhadap kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, 
sejak industri perkebunan tergolong sebagai industri dengan permintaan tinggi dan persaingan yang 
ketat untuk merekrut karyawan yang terampil, Perseroan mungkin perlu untuk menawarkan 
kompensasi dan tunjangan lain yang lebih tinggi dibanding dengan apa yang telah ditawarkan 
sebelumnya oleh Perseroan dengan tujuan merekrut dan mempertahankan karyawan inti di masa 
yang akan datang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu merekrut dan 
mempertahankan karyawan inti untuk membantu Perseroan dalam mencapai tujuan usahanya. 
 
11. Pemberitaan yang negatif terhadap Perseroan atau Entitas Anak atau individu yang terkait 

dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin dapat memberikan dampak negatif dan 
signifikan terhadap hubungan komersial serta dapat membatasi calon pembeli potensial 
 

Pemberitaan yang negatif mengenai Perseroan atau Entitas Anak atau individu yang terkait dengan 
Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat merusak citra dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas 
Anak. Perseroan dan Entitas Anak mungkin dapat menjadi sasaran dari pemberitaan yang negatif 
sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk kampanye dari Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) 
yang melawan Perseroan dan Entitas Anak, metode produksi dan produsen minyak kelapa sawit 
lainnya di Kalimantan Tengah. Di masa lalu, pendiri Perseroan menjadi target pemberitaan negatif 
yang tidak substansial dari LSM lingkungan yang menyatakan keterlibatannya dalam kasus illegal 
logging dan kasus lingkungan lainnya. Selain itu, setiap kekurangan terhadap praktik produksi dalam 
metode produksi Perseroan dan/atau Entitas Anak, praktik lingkungan atau praktik yang terkait 
dengan Program Plasma dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Tengah mungkin dapat 
memberikan dampak menyebabkan pemberitaan yang negatif terhadap Perseroan dan/atau Entitas 
Anak, hal ini dapat merusak hubungan Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan, pemasok dan 
mitra lainnya. 
 
12. Asuransi Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian 

Perseroan dan/atau Entitas Anak 
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki pertanggungan asuransi untuk pabrik, persediaan, kendaraan, 
alat berat dan properti (termasuk bangunan dan pabrik). Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki 
pertanggungan asuransi kerugian untuk kebakaran tanaman kelapa sawit dan gempa bumi. Asuransi 
ini memberikan biaya penggantian untuk aset yang termasuk dalam obyek pertanggungan, namun 
tidak termasuk kerugian akibat gangguan usaha atau kerugian karena letusan gunung berapi atau 
penyitaan oleh Pemerintah.  
 
Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk mempertahankan pertanggungan asuransi yang 
komprehensif pada tingkat yang secara komersial dapat diterima, meskipun premi yang dibebankan 
perusahaan asuransi cenderung berfluktuasi sesuai dengan keadaan pasar yang tidak dapat 
dikendalikan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan meyakini bahwa pertanggungan asuransi 
saat ini cukup untuk melindungi sebagian besar risiko yang terkait gangguan yang terjadi di dalam 
kegiatan usaha. Secara umum seluruh kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak ditanggung 
oleh asuransi, namun Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk 
perlindungan tuntutan hukum yang diajukan, serta ada kemungkinan Perseroan dan Entitas Anak 
tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk tipe klaim tergantung subyek tertentu. 
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Tidak terdapat kepastian bahwa setiap klaim atas seluruh risiko yang telah sepenuhnya 
diasuransikan, akan sepenuhnya dibayar atau Perseroan dan Entitas Anak mampu mendapatkan 
perlindungan asuransi yang memadai pada harga yang dapat diterima secara komersial di masa 
yang akan datang. Jika Perseroan dan/atau Entitas Anak menderita kerugian yang signifikan di masa 
yang akan datang, kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pertanggungan atau 
perlindungan asuransi pada harga yang wajar secara komersial mungkin dapat terkena dampak 
negatif dan material. 
 
13. Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada ketersediaan bibit berkualitas tinggi 
 
Untuk mencapai hasil TBS yang tinggi, Perseroan dan Entitas Anak hanya menggunakan bibit 
berkualitas tinggi yang diperoleh dari pihak ketiga. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki 
kemampuan memproduksi bibit dan bergantung pada pemasok untuk penyediaan bibit berkualitas 
tinggi. Dalam hal terjadi kekurangan pasokan bibit berkualitas tinggi yang disebabkan oleh faktor-
faktor seperti kelebihan permintaan atas bibit tersebut atau terjadi bencana alam yang dapat 
mempengaruhi pasokan global atau harga bibit, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin tidak 
dapat mencari sumber alternatif persediaan secara tepat waktu atau kondisi yang dapat diterima 
secara komersial. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
mencapai target penanaman yang telah direncanakan dan mungkin dapat terkena dampak negatif 
dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan 
Entitas Anak. 
 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan dan Entitas Anak memilih tigapemasok 
bibit berkualitas tinggi yaitu Socfindo dan Dami Mas, Asian Agri (Topas) dengan proporsi pembelian 
masing-masing sebesar 45,6%, 29,6% dan 24,8% dari total pembelian bibit. 
 
14. Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak bersifat padat karya dan Perseroan dan 

Entitas Anak bergantung pada kemampuan untuk merekrut pekerja 
 
Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak bersifat padat karya. Per 30 Juni 2013, Perseroan dan 
Entitas Anak memiliki 6.670 karyawan, yang merupakan karyawan tetap dan kontrak. Upah karyawan 
dan total biaya tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak telah meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir dan Perseroan memperkirakan bahwa total biaya tenaga kerja akan terus meningkat karena 
Perseroan dan Entitas Anak terus melakukan penanaman dan seiring dengan pertumbuhan tanaman 
yang mencapai umur tanaman dewasa, yang mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
mempekerjakan pekerja tambahan untuk mengantisipasi peningkatan panen. Jika Perseroan 
dan/atau Entitas Anak tidak dapat mempekerjakan karyawan yang memadai atau jika ada inflasi yang 
signifikan dari upah atau kenaikan dari upah minimum atau jika Perseroan dan/atau Entitas Anak 
mengalami pemogokan buruh atau gangguan lain, hal ini mungkin dapat memberikan dampak negatif 
dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha bagi Perseroan 
dan Entitas Anak. 
 
15. Setelah Penawaran Umum, beberapa pemegang saham Perseroan akan terus memiliki 

saham Perseroan dalam jumlah yang signifikan dan berada dalam posisi untuk 
mengendalikan Perseroan 

 
Segera setelah Penawaran Umum, Pemegang Saham yang ada sebelum Penawaran Umum akan 
memiliki 84,3% saham Perseroan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa tujuan dan 
sasaran Pemegang Sahamyang ada sebelum Penawaran Umum tidak akan berlawanan dengan 
tujuan dan sasaran Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pemegang Saham 
yang ada sebelum Penawaran Umum juga dapat mencegah maupun menunda pengambilalihan atau 
perubahan pengendalian atas Perseroan di masa yang akan datang. 
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16. Ketergantungan Perseroan sebagai Perusahaan Induk terhadap PT KSA dan PT MMS 
dapat memberikan dampak negatif bagi Perseroan 

 
Selama periode tahun 2012 sampai dengan Juni 2013, sekitar 64% pendapatan usaha Perseroan 
berasal dari Entitas Anak yang telah beroperasi secara komersil yaitu PT KSA dan PT MMS. 
 
Ketergantungan Perseroan terhadap PT KSA dan PT MMS dapat memberikan dampak negatif bagi 
Perseroan. Hal ini antara lain disebabkan oleh risiko operasional yang dihadapi oleh PT KSA dan 
PT MMS dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan 
jumlah produksi, kualitas produk serta pendapatan usaha PT KSA dan PT MMS. 
 
Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kegiatan usaha dan pendapatan usaha PT KSA dan 
PT MMS akan tidak mengalami penurunan untuk periode-periode yang selanjutnya sehingga dapat 
mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan secara negatif. 
 
Apabila salah satu kejadian di atas terjadi terhadap PT KSA dan PT MMS, maka dapat berdampak 
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. 
 
B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT 
 
1. Harga produk Perseroan dan Entitas Anak berfluktuasi bergantung pada harga komoditas 

internasional 
 
Harga minyak kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak didasarkan pada dari harga komoditas 
internasional. Harga komoditas internasional untuk produk Perseroan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, seperti perubahan pada: 
 
- Tingkat penawaran dan pasokan produk; 
- Tingkat produksi CPO dunia dan minyak nabati lainnya (dimana cenderung dipengaruhi oleh 

kondisi iklim dunia); 
- Tingkat konsumsi dunia; 
- Pajak dan tarif; 
- Kebijakan dan program Pemerintah; 
- Kondisi cuaca; 
- Ketidakstabilan politik; dan 
- Keadaan ekonomi dunia pada umumnya. 
 
Berdasarkan data historis, harga CPO memiliki siklus dan tingkat volatilitas yang tinggi. Pada 
umumnya, berdasarkan Bloomberg, rentang harga CPO di pasar Rotterdam selama lima tahun 
terakhir, antara sebesar USD498 per ton pada November 2008 sampai dengan sebesar USD 1.251 
per ton pada Januari 2011. Fluktuasi harga internasional yang cenderung menurun untuk produk ini 
dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Pajak dan faktor lainnya, 
seperti pajak ekspor Indonesia dan peraturan Pemerintah lainnya, juga mempengaruhi harga pada 
saat Perseroan menjual produk di dalam negeri. 
 
2. Kelebihan pasokan minyak kelapa sawit di masa yang akan datang mungkin dapat 

mempengaruhi kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak 
 
Selama beberapa tahun terakhir, telah ada penanaman baru perkebunan kelapa sawit yang signifikan 
di Indonesia dan Malaysia. Ketika tanaman telah mencapai masa kematangan, akan terjadi 
peningkatan produksi dan ketersediaan CPO yang signifikan khususnya di Indonesia. Jika kenaikan 
pasokan tidak diikuti peningkatan permintaan, maka penetapan harga dan hasil usahaPerseroan dan 
Entitas Anak dapat terkena dampak negatif dan material karena adanya penurunan harga dari CPO 
akibat kelebihan pasokan. Demikian pula ketika terjadi penurunan permintaan karena perubahan 
preferensi konsumen, persaingan dari minyak dan lemak nabati lainnya dapat berdampak negatif dan 
material terhadap hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Pertumbuhan permintaan globaluntuk 
minyak dan lemak nabati dapat memberikan dampak negatif dan material kepada kegiatan usaha 
Perseroan dan Entitas Anak. 
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3. Kesehatan, tren dan preferensi konsumen saat ini dan di masa yang akan datangmungkin 
dapat mengurangi permintaan minyak kelapa sawit, hal ini mungkin dapat berdampak 
negatif dan material terhadap harga dan permintaan produk Perseroan dan Entitas Anak 

 
Minyak kelapa sawit saat ini merupakan salah satu minyak sayur yang paling banyak dikonsumsi di 
seluruh dunia diikuti dengan minyak kedelai dan minyak lobak. Perubahan preferensi konsumen dan 
pola makan mungkin dapat mengurangi permintaan untuk minyak sayur termasuk minyak kelapa 
sawit dan kenaikan permintaan untuk jenis minyak dan lemak nabati lainnya. Selain itu, terdapat 
upaya terus menerus oleh ahli kesehatan dan pihak lainnya untuk mengurangi konsumsi harian 
minyak dan lemak nabati. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan konsumsi seluruh minyak dan 
lemak nabati termasuk minyak kelapa sawit. 
 
Lebih lanjut, permintaan produk minyak kelapa sawit di masa lalu telah terpengaruh dan mungkin 
akan berpengaruh di masa yang akan datang oleh adanya kampanye dari penghasil minyak 
substitusi lainnya atau dengan persepsi konsumen atas keberlanjutan lingkungan dari minyak tropis. 
Sebagai contoh, produsen minyak sayur lainnya khususnya minyak kedelai termasuk di Amerika 
Serikat telah melakukan kampanye melawan minyak kelapa sawit di masa lalu berdasarkan klaim 
nutrisi. Selain itu, organisasi lingkungan, seperti Greenpeace International dan The World Wide Fund 
For Nature (dahulu WWF) telah beberapa kali  berusaha untuk mengurangi penggunaan minyak 
kelapa sawit karena perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kerusakan hutan tropis dan habitat 
hewan liar serta telah melakukan kampanye untuk mempromosikan penanaman kelapa sawit yang 
ramah lingkungan. 
 
Perubahan preferensi konsumen dan pola makan yang berakibat berkurangnya permintaan produk 
minyak kelapa sawit, sebagai akibat adanya isu kesehatan dan lingkungan, mungkin dapat 
memberikan dampak negatif dan material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha 
Perseroan dan Entitas Anak. 
 
4. Perseroan dan Entitas Anak dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan dan/atau 

peraturan atau pandangan pasar sehubungan dengan perubahan iklim 
 
Ada kekhawatiran bahwa karbon dioksida dan efek rumah kaca lainnya di atmosfer mungkin memiliki 
dampak negatif terhadap suhu global, pola cuaca, frekuensi dan tingkat pencemaran cuaca yang 
ekstrim serta bencana alam. Perubahan iklim tersebut memiliki efek negatif pada produktivitas 
pertanian dimana Perseroan mungkin akan mengalami penurunan produksi CPO. 
 
Peningkatan kesadaran akan perubahan iklim juga mungkin akan dapat mengakibatkan penambahan 
persyaratan peraturan di tingkat daerah, domestik dan/atau peraturan di tingkat global yang bertujuan 
untuk mengurangi atau memitigasi efek rumah kaca dari emisi gas. Jika peraturan tersebut disahkan 
dan peraturan tersebut mengakibatkan Perseroan untuk menerapkan langkah-langkah keberlanjutan 
yang lebih agresif dibandingkan dengan langkah-langkah yang telah diusahakan Perseroan saat ini, 
Perseroan mungkin dapat mengalami peningkatan biaya operasi dan pengiriman yang signifikan. 
Oleh karena itu, tidak ada kepastian bahwa pembatasan, seperti peraturan Pemerintah, terhadap 
perluasan industri minyak kelapa sawit tidak akan diberlakukan atau bahwa permintaan atas minyak 
kelapa sawit tidak akan dipengaruhi secara material dan negatif oleh perhatian terhadap perubahan 
iklim dan permintaan untuk biofuel. 
 
5. Bea keluarPemerintah Indonesia membatasi kemampuan Perseroandan Entitas Anak 

untuk melakukan ekspor secara menguntungkan dan menghambat Perseroandan Entitas 
Anak untuk melakukan diversifikasi pelanggan dan rencana ekspansi 

 
Depresiai nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan awal 1998 mengakibatkan peningkatan yang 
signifikan pada harga domestik dari RBD olein, membuat ekspor produk minyak sawit relatif lebih 
menguntungkan. Akibatnya, pada Desember 1997 Pemerintah memberlakukan larangan ekspor atas 
produk tersebut. Larangan ini sepenuhnya dicabut pada April 1998 dan diganti dengan pajak ekspor. 
Pada Januari 2009, ketentuan pajak ekspor saat ini digantikan dengan ketentuan mengenai bea 
keluar. Saat ini bea keluar untuk CPO  adalah berkisar antara 0% sampai 22,5%, besar bea keluar 
akan ditentukan menurut rumus berdasarkan harga CPO internasional termasuk, antara lain, c.i.f. 
Rotterdam, bursa Malaysia dan/atau bursa Indonesia (“Harga Referensi”), sebagai berikut: 
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a. jika Harga Referensi sampai dengan USD750 per ton maka bea keluar adalah 0%; 
b. jika Harga Referensi adalah lebih dari USD750 sampai dengan USD800 per ton bea keluar 

adalah 7,5%; 
c. jika Harga Referensi adalah lebih dari USD800 sampai dengan USD850 per ton bea keluar 

adalah 9%; 
d. jika Harga Referensi adalah lebih dari USD850 sampai dengan USD900 per ton bea keluar 

adalah 10,5%; 
e. jika Harga Referensi lebih dari USD900 sampai dengan USD950per ton bea keluar adalah 12%; 
f. jika Harga Referensi lebih dari USD950 sampai dengan USD1.000 per ton bea keluar adalah 

13,5%; 
g. jika Harga Referensi lebih dari USD1.000 sampai dengan USD1.050 per ton bea keluar adalah 

15%; 
h. jika Harga Referensi lebih dari USD1.050 sampai dengan USD1.100 per ton bea keluar adalah 

16,5%; 
i. jika Harga Referensi lebih dari USD1.100 sampai dengan USD1.150 per ton bea keluar adalah 

18%; 
j. jika Harga Referensi lebih dari USD1.150 sampai dengan USD1.200 per ton bea keluar adalah 

19,5%; 
k. jika Harga Referensi lebih dari USD1.200 sampai dengan USD1.250 per ton bea keluar adalah 

21%; dan 
l. jika Harga Referensi lebih dari USD1.250 per ton bea keluar adalah 22,5%. 
 
Tarif pajak ekspor yang tinggi dan pembatasan ekspor tidak mendorong perusahaan perkebunan 
kelapa sawit Indonesia untuk mengekspor produk mereka, hal ini mengakibatkan meningkatnya 
pasokan dalam negeri dan menurunkan harga domestik untuk produk ini. 
 
Saat ini Perseroandan Entitas Anak sedang dalam proses untuk mencoba memperluas basis 
pelanggan Perseroandan Entitas Anak dan Perseroan sedang membangun platform ekspor, yang 
terdiri dari fasilitas bulking dan dermaga, untuk mempersiapkan bisnis Perseroandan Entitas Anak 
untuk pasar ekspor saat Perseroan merasakan waktu yang menguntungkan untuk bisnis. Sejauh 
kemungkinan pajak ekspor kelapa sawit di Indonesia tetap pada tingkat saat ini, hal tersebut 
bertentangan dengan kepentingan ekonomi Perseroan untuk mengejar tujuan-tujuan tersebut dan 
Perseroandan Entitas Anak mungkin terpaksa untuk terus menjual produknya di Indonesia dengan 
harga domestik lebih rendah. Apalagi, jika Pemerintah meningkatkan tarif pajak ekspor, menerapkan 
kembali pelarangan ekspor produk minyak sawit atau mengambil tindakan serupa lainnya, penjualan 
ekspor dan harga Perseroan yang dikenakan pada pasar Indonesia akan terpengaruh secara negatif. 
 
6. Perseroan dan Entitas Anakmungkin dapat terkena dampak negatif akibat penetapan dan 

pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat 
 
Perseroan dan Entitas Anak terikat dengan peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Pada tahun 
2009, undang-undang lingkungan hidup yang baru telah dikeluarkan, dimana hal ini menimbulkan 
kewajiban baru seperti ijin lingkungan, audit lingkungan dan analisa risiko dan kepatuhan akan 
lingkungan. Kelalaian untuk mematuhi peraturan atau perubahan dalam peraturan lingkungan hidup 
akan berdampak negatif dan material terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Kementerian 
Lingkungan Hidup Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan 
Perseroan dan Entitas Anak atas peraturan lingkungan hidup, termasuk kewenangan untuk 
mengenakan denda dan mencabut ijin dan hak kepemilikan lahan. Perseroan dan Entitas Anak 
meyakini bahwa kegiatan usaha saat ini telah sesuai dengan seluruh aspek material dari peraturan 
dan standar lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Namun, ada kemungkinan bahwa 
Kementerian Lingkungan Indonesia  menerbitkan peraturan tambahan yang mengharuskan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk mengeluarkan sejumlah dana tambahan pada isu lingkungan. 
Selain itu, pada 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden untuk 
menunda penerbitan ijin baru yang dapat mengkonversi hutan dan lahan gambut selama dua tahun. 
Penundaan ini diumumkan pada Mei 2010 sebagai bagian dari perjanjian kemitraan senilai 
USD1 miliar antara Indonesia dan Norwegia dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan 
degradasi (yang dikenal sebagai REDD+). Penundaan ini diperpanjang selama dua tahun pada Mei 
2013. 
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Pada tanggal 11 Juni 2011, salah satu pelanggan Perseroan yaitu Wilmar dan Pemerintah Daerah 
Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation telah 
menandatangani nota kesepahaman terhadap program perlindungan jangka panjang dan konservasi 
orangutan dimana para pihak bertujuan untuk mengembangkan proyek percontohan praktik terbaik 
pelestarian orangutan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Meskipun pada saat ini 
tidak ada indikasi bahwa program ini akan diadopsi sebagai kebijakan formal, Perseroan dapat 
dikenakan biaya tambahan untuk mematuhi persyaratan yang sesuai dan pelaksanan program ini, 
jika program ini ditetapkan sebagai kebijakan resmi di masa depan. 
 
Pada 23 Februari 2012 Pemerintah telah mengeluarkan tambahan atau mengimplementasikan 
instrumen baru yang signifikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 
("PP No 27/2012"). Berdasarkan PP No 27/2012, Izin Lingkungan merupakan persyaratan wajib bagi 
banyak perusahaan untuk menjalankan bisnis atau mendapatkan ijin operasional. Berdasarkan 
PP No 27/2012, persyaratan untuk mendapatkan Izin Lingkungan berlaku untuk semua perusahaan 
yang "kegiatan/operasi" usahanya memerlukan persiapan dan persetujuan analisis dampak 
lingkungan (AMDAL), atau pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan (UKL-UPL). 
Selanjutnya, PP No 27/2012 menetapkan bahwa dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelum 
23 Februari 2012, dinyatakan sebagai dokumen yang  sah dan dianggap menjadi Izin Lingkungan. 
Oleh karena itu, masing-masing AMDAL dan/atau UKL-UPL yang diterbitkan sebelum 23 Februari 
2012 dianggap sebagai Lisensi Lingkungan yang sah. 
 
Kelompok lingkungan tertentu juga menuduh bahwa berbagai perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
terlibat dalam kegiatan yang merugikan lingkungan. Ada resiko bahwa kelompok-kelompok tersebut 
dapat menjadi semakin aktif di daerah perkebunan Perseroan dan mempengaruhi perubahan dan 
penegakan peraturan lingkungan saat ini. Hal ini dapat membatasi penggunaan lahan perkebunan 
kelapa sawit yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana dimaksudkan atau 
mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan pengeluaran pada persiapan lahan, 
sehingga mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.  
 
Peraturan Lingkungan hidup di Indonesia saat ini, tidak seketat Amerika Serikat dan negara maju 
lainnya. Hal ini memungkinkan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat di masa yang akan 
datang dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha dan kinerja usaha 
Perseroan dan Entitas Anak. 
 
7. Fluktuasi harga dan pasokan bahan baku mungkin dapat mempengaruhi kegiatan usaha 

Grup Perseroan 
 
Fluktuasi harga dan pasokan bahan baku yang meliputi pupuk dan bahan bakar mungkin dapat 
mempengaruhi kegiatan usaha Grup Perseroan. Harga dan ketersediaan bahan baku dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan pasokan global, kondisi ekonomi 
global, tekanan inflasi, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, kebakaran hutan, kondisi 
cuaca dan kerusuhan tenaga kerja. Setiap fluktuasi yang signifikan dalam harga dan ketersediaan 
bahan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan biaya penjualan Perseroan, yang pada 
gilirannya dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, kinerja dan prospek usaha bagi Perseroan. 
 
C. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI INDONESIA 

 
1. Pasar di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan 

dengan pasar di negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, dapat mengganggu kegiatan 
usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan investor dapat mengalami kerugian yang 
signifikan dari kegiatan investasi 

 
Secara historis, pendapatan dari operasi Perseroan dan Entitas Anak didapat dari pasar dalam negeri 
dan memperkirakan akan tetap memperoleh pendapatan dari pasar dalam negeri secara substansial 
serta pasar lain di kawasan Asia di masa yang akan datang. Pasar dalam negeri dan kawasan Asia 
lainnya tergolong sebagai pasar dengan volatilitas tinggi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi dapat 
berbeda secara signifikan dengan negara maju. Risiko-risiko yang mungkin dapat berdampak negatif 
dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha, arus kas  dan kondisi keuangan Perseroan dan 
Entitas Anakadalah sebagai berikut: 
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- Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik; 
- Perang, terorisme dan konflik sipil; 
- Intervensi Pemerintah, termasuk tarif, proteksi dan subsidi; 
- Perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum; 
- Kesulitan dan keterlambatan dalam mendapatkan atau memperbaharui lisensi, perijinan dan 

otorisasi; 
- Tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak konsisten; 
- Kekurangan dalam transportasi, energi dan infrastruktur lainnya; dan 
- Pengambilalihan aset 
 
Pada umumnya, kegiatan investasi di pasar negara berkembang hanya cocok untuk investor yang 
sangat mengerti tingkat risiko yang ada di pasar tersebut. Investor hendaknya juga menyadari bahwa 
perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak terprediksi di masa lalu, hal ini diakibatkan 
perubahan yang cepat, sebagai akibatnya, informasi yang tersaji dalam prospektus mungkin dapat 
menjadi tidak relevan dengan cepat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan investasi di negara 
berkembang, dan di Indonesia pada khususnya, berdampak negatif dan material terhadap kegiatan 
usaha, kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, nilai dari investasi para 
investor mungkin  dapat menurun secara signifikan. 
 
2. Ketidakstabilan situasi sosial dan politik di Indonesia 

 
Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, dalam tahun-tahun terakhir ini Indonesia 
mengalami perubahan iklim politik yang dari waktu ke waktu mengakibatkan goncangan politik dan 
sosial serta menimbulkan kerusuhan massa. Indonesia memiliki banyak partai politik, tanpa ada partai 
politik yang memenangi suara mayoritas. 
 
Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota 
lainnya di Indonesia, baik untuk mendukung atau menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid 
dan Megawati Soekarnoputri, serta Presiden saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga 
untuk menanggapi isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset 
negara, pemberantasan korupsi, desentralisasi dan otonomi daerah, potensi kenaikan tarif dasar 
listrik serta perang yang dipimpin Amerika di Afganistan dan Irak. Meskipun biasanya demonstrasi-
demonstrasi ini berjalan damai, tetapi beberapa diantaranya berakhir dengan kericuhan.  
 
Pada Juni 2001, demonstrasi dan aksi mogok secara nasional terjadi setidaknya di 19 kota setelah 
Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 30%. Pada Oktober 2005, Pemerintah 
menghentikan subsidi bahan bakar premium dan bensin biasa serta menurunkan subsidi pada solar 
yang mengakibatkan harga bahan bakar meningkat sekitar 87,5%, 104,8% dan 185,7% masing-
masing untuk premium, bensin biasa dan solar. Sebagai reaksi atas hal tersebut, beberapa aksi 
protes tanpa kekerasan diadakan untuk menentang kenaikan harga bahan bakar. Pada Maret tahun 
2012, ribuan pengunjuk rasa berpawai damai di sepanjang jalan raya utama Jakarta ke Istana 
Kepresidenan, untuk menentang Pemerintah yang berencana meningkatkan harga bahan bakar 
bersubsidi sebesar 33%. Pada tanggal 21 Juni 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
mengumumkan bahwa harga premium bersubsidi naik dari Rp4.500,- per liter menjadi Rp6.500,- per 
liter dan harga solar bersubsidi meningkat dari Rp4.500,- per liter menjadi Rp5.500,- per liter. Tidak 
terdapat jaminan bahwa kenaikan harga bahan bakar bersubsidi akhir-akhir ini, atau pemotongan 
subsidi bahan bakar di masa depan, tidak akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial. 
 
Indonesia juga memiliki beberapa peristiwa bentrokan antara kelompok etnik dan keagamaan yang 
mengakibatkan kerusuhan sosial dan sipil di beberapa bagian di indonesia. Di Provinsi Istimewa Aceh 
dan Papua, terjadi bentrokan antar pendukung gerakan separatis dan Tentara Nasional Indonesia. Di 
Papua, kegiatan separatis oleh pemberontak telah mengakibatkan peristiwa kekerasan. Dalam 
beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan perundingan dengan daerah yang 
bermasalah dengan kesuksesan terbatas, kecuali di Provinsi Istimewa Aceh di mana kesepakatan 
antara Pemerintah Indonesia dan separatis Aceh saat itu telah tercapai dan pemilihan daerah 
berjalan damai dengan beberapa mantan separatis sebagai kandidat. 
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Pada tahun 2004, Indonesia melangsungkan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pertama kalinya. 
Warga Indonesia juga mulai melakukan Pemilihan Umum daerah secara langsung untuk memilih 
pimpinan dan perwakilan mereka di tingkat daerah. Pada bulan April 2009, Pemilihan Umum untuk 
memilih perwakilan di DPR (termasuk DPR-Daerah) telah diselenggarakan. Pada Oktober 20, 2009, 
Presiden Yudhoyono terpilih untuk masa jabatan lima tahun kedua, yang akan berakhir pada Oktober 
2014. Konstitusi Indonesia membatasi masa jabatan Presiden ke dua istilah lima tahun. Akibatnya, 
Presiden Yudhoyono tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dalam 
pemilihan tahun 2014. Peningkatan aktivitas politik dapat terjadi di Indonesia sebagai dampak 
pemilihan Presiden mendatang pada tahun 2014, yang dapat meningkatkan ketidakpastian politik dan 
sosial. Gejolak politik dan sosial juga dapat terjadi jika hasil pemilu sengketa atau tidak sukses. 

 
3. Kenaikan harga bahan pokok atau harga komoditi di Indonesia mungkin dapat mengurangi 

daya beli pelanggan Perseroan dan/atau Entitas Anak 
 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS, pada tahun 2012, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 4,3%, 
sementara produk domestik bruto PDBper kapita sebesar Rp33,3 juta. Berdasarkan Kementerian 
Keuangan, target resmi Pemerintah untuk pertumbuhan PDB dan inflasi di tahun 2013 masing-
masing sebesar 6,8% dan 4,9%. Setiap kenaikan harga bahan pokok atau harga komoditas mungkin 
dapat mengurangi daya beli pelanggan Perseroan dan mengakibatkan penurunan penjualan 
Perseroan. Setiap peningkatkan potensi harga bahan pokok atau harga komoditas dapat mengurangi 
kekuatan pelanggan Perseroan, dan pada akhirnya, dapat memberikan dampak negatif dan material 
terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan 
dan/atau Entitas Anak. 

 
4. Indonesia terletak pada zona rawan gempa bumi sehingga memiliki risiko geologis dan 

bencana alam lainnya yang dapat mengakibatkan goncangan terhadap kondisi sosial dan 
ekonomi 

 
Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanik paling aktif di dunia. Oleh karena 
terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama, kepulauan Indonesia terpengaruh oleh 
kegiatan seismik, yang dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami atau 
gelombang pasang yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan kerusuhan sosial. 
Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi di bawah laut dekat Sumatera yang 
menimbulkan tsunami dan menghancurkan kehidupan di pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. 
Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau hilang dan terjadi kerusakan yang 
mengakibatkan kerugian miliaran USD. Akibat dari bencana alam yang terjadi pada bulan Desember 
2004 tersebut, puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan menelan tambahan ratusan korban 
jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa bumi besar terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Barat, 
sebesar 7,0 skala Richter dan 7,6 skala Richter yang menewaskan lebih dari 600 jiwa. Pada tanggal 
25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi di pulai Mentawai sebesar 7,7 skala Richter dan pada tanggal 
26 Oktober 2010, terjadi letusan gunung berapi di Gunung Merapi. 
 
Selain peristiwa geologi, hujan musiman telah mengakibatkan sering tanah longsor dan banjir 
bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggusur sejumlah besar dan 
menewaskan penduduk. Pada Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh 
hujan lebat di kawasan Timur Indonesia menewaskan delapan orang dan tiga orang hilang di desa 
Sirimau serta di ibukota provinsi Maluku, Ambon. 
 
Pemerintah Indonesia telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan 
pemukiman kembali. Namun, tidak terdapat jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk 
semua korban, atau bahwa bantuan tersebut akan dikirim kepada korban secara tepat waktu. Jika 
Pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak 
secara tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan gejolak politik dan sosial. Selain itu, pemulihan dan 
usaha mengatasi hal ini mungkin dapat mempengaruhi keuangan dan kemampuannya untuk 
memenuhi kewajiban hutang Pemerintah Indonesia. Kegagalan pemenuhan kewajiban Pemerintah 
Indonesia, atau moratorium atas hutang Pemerintah Indonesia, dapat berpotensi memicu gagal bayar 
pinjaman swasta, dengan demikian hal ini mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap 
kegiatan usaha, arus kas, kinerja usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan/atau 
Entitas Anak. 
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Selain itu, tidak bisa ada jaminan di masa yang akan datang bahwa kejadian geologi atau bencana 
alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa yang 
signifikan atau gangguan geologi lainnya di salah satu bagian Indonesia dan kota yang padat 
penduduk dan merupakan pusat keuangan mungkin dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan 
merusak kepercayaan investor, sehingga mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap 
kegiatan usaha, arus kas, kinerja usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. 
 
5. Aktivitas tenaga kerja dapat secara negatif mempengaruhi perusahaan Indonesia, 

termasuk Perseroan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroandan/atau Entitas Anak 

 
Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan 
kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan dan dapat secara berkesinambungan 
mengakibatkan kerusuhan dan aktivis pekerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“UU No.21/2000”). 
UU No.21/2000 mengijinkan tenaga kerja membentuk serikat pekerja tanpa intervensi pengusaha. 
Pada Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Tenaga 
Kerja (“UU No.13/2003”) yang antara lain, menambah jumlah pesangon, tunjangan dan kompensasi 
yang harus dibayarkan kepada pegawai setelah pengakhiran hubungan kerja. UU No.13/2003 
mensyaratkan peraturan pelaksana lebih lanjut yang dapat secara substansial mempengaruhi 
kegiatan buruh di Indonesia. UU No.13/2003 mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari 
pengusaha dan pegawai dan partisipasi lebih dari 50% pegawai perusahaan dalam rangka 
menegosiasikan perjanjian kerja bersama dan membuat prosedur yang lebih permisif terhadap 
penuntasan mogok kerja. Berdasarkan UU No.13/2003, pegawai yang secara sukarela 
mengundurkan diri berhak atas pembayaran, antara lain, (i) cuti tahunan yang belum diambil, dan 
(ii) biaya relokasi. Setelah penerbitan UU No.13/2003, beberapa serikat pekerja di Indonesia 
mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan UU No.13/2003 inkonstitusional dan 
meminta Pemerintah untuk mencabut UU No.13/2003. Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan 
bahwa UU No.13/2003 tetap berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan sehubungan dengan (i) hak 
dari pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja dengan pegawai yang melakukan pelanggaran 
serius, (ii) sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau berpartisipasi dalam pemogokan 
ilegal buruh dapat dikenakan penjara, atau dijatuhkannya hukuman moneter, (iii) serikat buruh di 
perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat buruh, harus memiliki representasi 50% karyawan 
sebelum serikat buruh memenuhi syarat untuk melakukan perundingan dengan pengusaha, dan, 
(iv) kemampuan untuk memiliki pengaturan outsourcing dengan kontrak kerja periode tertentu yang 
tidak berisi ketentuan yang melindungi karyawan outsourcing penggantian di perusahaan 
outsourcing. UU itu juga mengatur secara permisif prosedur untuk pementasan unjuk ras. 
 
Kerusuhan dan aktivitas pekerja di Indonesia dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan 
dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan di Indonesia pada 
umumnya, menekan harga efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya dan nilai 
rupiah terhadap mata uang lainnya. Kejadian tersebut dapat berpengaruh secara material dan negatif 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Sebagai 
hasilnya, Perseroan tidak dapat bergantung pada ketentuan tertentu dari Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan ini mungkin dapat membuat 
Pembelian lebih sulit bagi pembagiannya, termasuk kegiatan usaha, untuk mempertahankan 
kebijakan kerja yang fleksibel. 
 
Kerusuhan tenaga kerja dan aktivisme di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan, pemasok 
atau kontraktor dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia secara umum, 
menekan harga sekuritas Indonesia bursa saham Indonesia dan nilai Rupiah relatif terhadap mata 
uang lainnya. Tidak ada jaminan bahwa tenaga kerja kerusuhan dan aktivisme di Indonesia tidak 
akan terjadi di masa depan, atau bahwa setiap kerusuhan atau aktivisme tidak akan memiliki 
pengaruh merugikan investasi, kepercayaan, dan kinerja keuangan, perekonomian Indonesia, yang, 
pada gilirannya, dapat secara material dan buruk mempengaruhi bisnis, kinerja keuangan, hasil 
prospek & kegiatan. 
 
Selain itu, inflasi nasional dan regional atas upah akan secara langsung dan tidak langsung 
menambah biaya operasi atas kegiatan usaha dan mengurangi margin keuntungan Perseroan. 
 



72

6. Apresiasi dalam nilai Rupiah dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha 
Perseroandan/atau Entitas Anak secara negatif 

 
Salah satu penyebab langsung yang paling penting dari krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia 
pada pertengahan 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah, yang diukur terhadap mata 
uang lainnya, seperti dolar AS. Meskipun Rupiah telah menguat secara signifikan dari titik terendah 
yaitu sekitar Rp17.000 per dolar AS pada Januari 1998, Rupiah terus mengalami fluktuasi yang 
signifikan.  
 
Perubahan nilai tukar telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi hasil operasi Perseroan 
dan laporan arus kas. Sebagian penjualan Perseroan adalah dalam mata uang dolar AS. Namun, 
karena sebagian besar dari biaya, termasuk biaya bahan baku dan biaya personil, dalam Rupiah, 
apresiasi nilai Rupiah terhadap dolar AS memiliki efek meningkatkan biaya penjualan Perseroan 
sebagai persentase dari total penjualan, sehingga dapat mempengaruhi margin dan profitabilitas 
Perseroan dan Entitas Anak. Apresiasi nilai Rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak terhadap 
penurunan jumlah penjualan yang dikonversi ke dalam Rupiah di dalam laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan. 
 
7. Penafsiran dan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada tingkat Pemerintah 

Daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat berpengaruh secara negatif terhadap Perseroan 
dan Entitas Anak 

 
Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pemerintah Pusat mengendalikan hampir seluruh 
aspek pemerintahan nasional dan daerah. Setelah masa pemerintahannya habis, Pemerintah 
mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang meningkatkan otonomi daerah. 
Berdasarkan undang-undang ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang 
lebih besar atas penggunaan aset nasional untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan 
hubungan keuangan dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dimana kegiatan usaha 
Perseroandan Entitas Anak dilakukan dapat menggunakan peraturan, menafsiran atau melaksanakan 
undang-undang otonomi daerah dengan cara yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan 
usaha Perseroan dan Entitas Anak. Peraturan perundang-undangan baru, penafsiran dan 
pelaksanaan atas peraturan baru tersebut dapat berbeda secara material dengan peraturan 
perundang-undangan dan kerangka peraturan yang ada saat ini serta penafsiran dan 
pelaksanaannya. Perseroandan Entitas Anak dapat menghadapi klaim yang bertentangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi terhadap kegiatan usaha 
Perseroandan Entitas Anak dan memperbaharui atau menambah pajak lokal. Faktor-faktor tersebut 
dapat berpengaruh secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
 
8. Perubahan ekonomi regional dan global dapat berdampak negatifdan material terhadap 

perekonomian Indonesia dan usaha Perseroan dan Entitas Anak 
 
Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 
1997 yang ditandai oleh, antara lain, depresiasi nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, 
tingkat suku bunga yang tinggi, permasalahan sosial dan politik. Kondisi ini tentu memiliki 
dampaknegatif dan material pada usaha di Indonesia, termasuk kegagalan dari banyak perusahaan 
Indonesia untuk membayar kewajiban mereka. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang sebagian 
besar dipicu dari kredit kepemilikan rumah untuk golongan berpenghasilan menengah kebawah di 
Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan institusi keuangan besar Amerika Serikat dan secara 
cepat menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh beberapa bank di 
Eropa dan penurunan di berbagai indeks saham, serta penurunan nilai saham dan komoditas di 
dunia, termasuk di Indonesia. Krisis ekonomi dunia telah mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia 
secara negatif, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun, konsumsi rumah tangga mengalami 
perlambatan dan memperlemah investasi dikarenakan penurunan permintaan eksternal dan 
peningkatan ketidakpastian di ekonomi global. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif 
untuk bisnis dan konsumen Indonesia. 
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Volatilitas harga minyak dan potensi kelangkaan pangan mungkin juga dapat mengakibatkan 
perlambatan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Perlambatan ekonomi Indonesia 
mungkin juga dapat mengakibatkan peningkatan risiko gagal bayar para debitur Indonesia dan 
mungkin dapat memiliki dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
prospek dan kinerja usaha Perseroan. Pemerintah terus mengalami tambahan defisit fiskal dan 
tingkat utang yang tinggi. Cadangan devisa berdenominasi Rupiah yang cukup dan sektor perbankan 
lemah dan mengalami tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi di 
Indonesia dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan para konsumen 
atau penurunan daya beli masyarakat. 
 
Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN telah terkena dampak, bersama dengan negara-
negara berkembang, kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar 
negara maju. Pemerintah terus memiliki defisit fiskal yang besar dan tingkat utang yang tinggi. 
Cadangan mata uang asing rendah dan kondisi sektor perbankan lemah dan memiliki tingkat kredit 
macaet yang tinggi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi di Indonesia juga dapat mengakibatkan 
berkurangnya pendapatan yang dapat dibelanjakan konsumen atau menyebabkan daya beli 
masyarakat berkurang. Meskipun Pemerintah telah melakukan  beberapa tanggapan atas kondisi 
yang tidak terduga ini yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang tidak terduga ini mungkin 
dapat berdampak negatif dan material terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiscal Pemerintah, nilai 
tukar dan aspek ekonomi lainnya. 
 
Hilangnya kepercayaan investor di sistem keuangan yang sedang berkembang dan pasar lainnya, 
atau faktor lainnya, termasuk kerusakan situasi ekonomi global lebih lanjut dapat mengakibatkaan 
peningkatan volatilitas di pasar uang Indonesia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau 
pertumbuhan negatif ekonomi di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas dan perlambatan atau 
pertumbuhan negatif mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, prospek dan kinerja usaha  Perseroan dan Entitas Anak.  
 
9. Penurunan peringkatkredit Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat secara material 

dan negatif mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak 
 
Pada akhir tahun 1990an, beberapa badan pemeringkat, termasuk Moody’s Investors Service, Inc. 
(“Moody’s”) dan Standard & Poor’s Ratings Group (“Standard & Poor’s”) menurunkan peringkat 
Indonesia dan peringkat kredit dari berbagai instrumen kredit dari Pemerintah dan bank Indonesia 
dalam jumlah besar dan perusahaan lain. Utang mata uang asing jangka panjang Indonesia ada di 
peringkat “Baa3” oleh Moody’s, “BB+” oleh  Standard & Poor’s dan “BBB-” oleh Fitch Ratings, dan 
Utang mata uang asing jangka pendek Indonesia ada di peringkat “B” oleh Standard & Poor’s dan 
Fitch Ratings. Peringkat ini mencerminkan penilaian badan pemeringkat yang bersangkutan terhadap 
kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan dan kemampuan untuk membayar kewajiban 
yang jatuh tempo. 
 
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings dan badan pemeringkat lain dapat menurunkan peringkat 
kredit di Indonesia atau perusahaan Indonesia. Penurunan peringkat tersebut dapat berdampak 
negatif terhadap likuiditas pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, 
termasuk Perseroan, untuk menambah pendanaan dan tingkat suku bunga dan ketentuan komersial 
lain atas ketersediaan tambahan pendanaan tersebut, yang dapat berdampak material dan negatif 
terhadap Perseroandan Entitas Anak. 
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D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM 
 
1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham 

Perseroan dan ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada 
berkurangnya likuiditas 
 

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di BEI. Saat ini belum terdapat pasar 
untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang 
atau, jika pasar berkembang, saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia kurang likuid dan 
tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-
negara maju. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan 
dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar 
perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.  

 
Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat tertunda. Tidak ada 
jaminan bahwa seorang pemegang saham Perseroan dapat melepas saham tersebut pada harga 
atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan oleh pemegang saham di pasar modal lebih likuid atau 
tidak sama sekali.  

 
Walaupun Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif saham 
Perseroan tidak langsung dicatatkan di BEI setelah Tanggal Penjatahan untuk Penawaran Umum 
Perdana di Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan 
saham tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang telah dibeli melalui BEI. 

 
2. Penjualan atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada saat ini di pasar saham 

setelah Penawaran Umum dapat berpengaruh secara negatif terhadap nilai Saham Yang 
Ditawarkan 

 
Setelah penjualan 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Yang Ditawarkan, segera 
setelah Penawaran Umum, Modal disetor dan ditempatkan Perseroan adalah sekitar 9.525.000.000 
(sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham, dimana 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus 
juta) saham, atau sekitar 15,7%, akan dimiliki oleh investor yang ikut serta dalam Penawaran Umum 
dan 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima juta) saham, atau sekitar 84,3% akan dimiliki oleh 
pemegang saham yang telah ada saat ini. Saham Perseroan dapat diperdagangkan di BEI setelah 
proses pencatatan. 
 
Pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT PBAL, PT MIL danPT PSB telah menyetujui  
pembatasan untuk menjual saham mereka sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran 
dinyatakan Efektif oleh OJK. Jika, dalam keadaan terbatas yang diperbolehkan berdasarkan 
perjanjian lock-up selama jangka waktu tersebut atau setelah berakhirnya perjanjian lock-up, 
pemegang saham yang telah ada saat ini menjual atau diduga bermaksud menjual saham dalam 
jumlah yang substansial, harga Saham Yang Ditawarkan dapat terpengaruh secara negatif dan 
penjualan tersebut atau penjualan yang dikehendaki, oleh pemegang saham yang telah ada saat ini 
mungkin akan mempersulit Perseroan untuk mengeluarkan saham baru atau mengeluarkan ekuitas 
lain di kemudian hari pada waktu dan harga yang wajar menurut Perseroan. 
 
3. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat 

mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, 
dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi 
 

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran 
awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; 
dimana mungkin tidak dapat mengindikasikan harga yang akan berlaku di pasar perdagangan saham. 
Para pemegang saham mungkin tidak dapat menjual saham di harga yang diharapkan oleh 
pemegang saham. 
 
Harga Saham Yang Ditawarkan setelah penawaran mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan 
dapat diperdagangkan pada harga dibawah harga penawaran secara signifikan, tergantung pada 
beberapa faktor, termasuk: 
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- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usahaPerseroan dengan ekspektasi para 
investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan; 

- Pengumuman yang dibuat oleh Perseroan terkait dengan area perkebunan baru atau fasilitas 
produksi lainnya; 

- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia; 
- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi Pasar secara umum di Indonesia; 
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa; 
- Perubahan harga komoditas, khususnya CPO; 
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) dan di pasar 

berkembang; dan 
- Fluktuasi indeks pasar saham. 
 
4. Nilai buku bersih per saham dari penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran ini 

secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Investor dalam waktu dekat 
mungkin akan terkena dilusi yang substantial  

 
Harga Penawaran secara substansial jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku per saham 
dari jumlah saham yang beredar. Karena itu, para pembeli Saham Yang Ditawarkan dalam waktu 
dekat mungkin dapat mengalami dilusi yang substantial; dan para pemegang saham Perseroan saat 
ini akan mengalami kenaikan yang material atas nilai buku per saham dari saham yang dimiliki. 
 
5. Hak pembeli saham untuk ikut serta dalam setiap penawaran hak memesan efek terlebih 

dahulu oleh Perseoan mungkin terbatas, dan mungkin dapat menyebabkan dilusi atas 
saham yang dimiliki oleh investor  

 
Berdasarkan Peraturan No.IX.D.1, sebuah perusahaan publik harus memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu ("HMETD") secara proportional kepada seluruh pemegang saham yang ada untuk 
mempertahankan persentase kepemilikan saham sebelum pembagian saham yang baru. 

Walaupun Perseroan menawarkan kepada pemegang saham Perseroan hak untuk membeli atau 
memesan Saham atau mendistribusikan Saham kepada pemegang saham Perseroan, seorang 
pemegang saham mungkin tidak dapat melaksanakan hak tersebut kecuali hukum pasar modal yang 
berlaku di wilayah yurisdiksi pemegang saham yang bersangkutan telah dipenuhi. 
 
Setiap kali Perseroan dan pemegang saham menerbitkan hak atau penawaran saham serupa 
lainnya, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang berhubungan dengan, dan 
kemampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan asing serta faktor-faktor lainnya. Akan tetapi, 
Perseroan dapat memilih untuk tidak melanjutkan penawaran tersebut, termasuk karena 
ketidakmampuan Perseroan untuk mematuhi hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu atau karena 
tidak ada pengecualian dari ketentuan registrasi, dalam hal tersebut pemegang saham dalam 
yurisdiksi yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa lainnya 
dan akan mengakibatkan dilusi dari pemegang saham. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat 
menjamin proporsi ekuitas dari pembeli Saham Yang Ditawarkan Perseroan. Dikarenakan HMETD di 
Indonesia secara umum memperbolehkan pemegang HMETD untuk membeli saham jauh dibawah 
harga pasar yang diperdagangkan saat ini, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat merugikan 
pemegang Saham Yang Ditawarkan secara ekonomi. 

 
6. Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang mungkin menghambat pengambilalihan 

Perseroan 
 

Berdasarkan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan kendali atas perusahaan terbuka di Indonesia, 
pihak pengendali yang baru harus melaksanakan penawaran tender untuk saham yang tersisa 
(saham publik, tidak termasuk saham dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham 
pengendali lainnya jika ada). 
 
Berdasarkan Peraturan No.IX.H.1, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai 
tindakan, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali 
perusahaan. Pengendali perusahaan terbuka didefinisikan sebagai seorang yang : 
- Memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh; atau 
- mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara 

apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. 
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Selanjutnya dalam upaya untuk memastikan bahwa publik tetap memiliki setidaknya 20% dari total 
saham yang disetor dalam suatu perusahaan terbuka dan setidaknya selalu ada 300 pemegang 
saham, Peraturan No. IX.H.1 mengharuskan pihak pengendali yang baru untuk melakukan divestasi 
kepemilikannya dalam perusahaan terbuka kepada publik selama 2 tahun setelah selesainya 
kewajiban penawaran tender jika, akibat dari penawaran tender, pihak pengendali yang baru memiliki 
lebih dari 80% dari total modal yang disetorkan ke dalam Perseroan. 
 
Meskipun ketentuan pengambilalihan bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham 
dengan mewajibkan setiap akuisisi atas saham yang mungkin melibatkan atau mengancam 
perubahan pengendalian Perusahaan juga diperluas kepada seluruh pemegang saham dengan 
ketentuan yang sama, ketentuan ini dapat mencegah beberapa transaksi terjadi. Beberapa 
pemegang saham, dapat dirugikan dengan adanya transaksi seperti itu  yang memperbolehkan 
penjualan saham dengan harga di atas harga pasar yang berlaku. 
 
7. Pembeli Saham Yang Ditawarkan tunduk pada pembatasan hak pemegang saham 

minoritas 
 
Berdasarkan hukum Indonesia, kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi 
terhadap pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada negara-negara lain. Akibatnya, 
pemegang saham minoritas mungkin menjadi tidak mampu untuk melindungi kepentingan mereka 
berdasarkan hukum Indonesia yang serupa dengan hukum di negara lain. Prinsip-prinsip hukum 
perusahaan sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas seperti keabsahan prosedur 
korporasi, fiduciary duty pengurus perusahaan, dewan komisaris, direksi dan pemegang saham 
pengendali dan hak pemegang saham minoritas diatur di dalam UUPT peraturan Bapepam-LK dan 
anggaran dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dengan prinsip-prinsip 
hukum di negara lain. Khususnya, sehubungan dengan fiduciary duty dari pengurus perusahaan yang 
belum diuji di pengadilan di Indonesia. Tindakan derivatif sehubungan dengan tindakan direksi dan 
dewan komisaris hampir tidak pernah dilakukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan 
Indonesia dan hak-hak pemegang saham minoritas baru didefinisikan sejak tahun 1995 dan belum 
terbukti di dalam praktik. Walaupun sebuah tindakan dapat dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, 
ketiadaan preseden dapat membuat proses peradilan perdata menjadi lebih sulit. Oleh karena itum, 
Perseroan tidak dapat memastikan bahwa hak dan upaya hukum atas hak pemegang saham 
minoritas akan sama dengan hak pemegang saham minoritas yang berlaku di wilayah yurisdiksi lain 
atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. 
 
8. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan 

bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan 
pembatasan dari kreditor Perseroan 

 
Sudah merupakan kebijakan Perseroan untuk memberikan dividen. Namun, jumlah pembayaran 
dividen Perseroan di masa yang akan datang, bila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi 
keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, termasuk belanja modal Perseroan, komitmen dalam 
kontrak dan biaya yang timbul dalam hubungannya dengan ekspansi perkebunan Perseroan. 
Perseroan tidak dapat menjamin investor bahwa Perseroan akan mampu untuk membayar dividen 
atau direksi akan memutuskan untuk membagikan dividen. Perseroan juga dapat menandatangani 
perjanjian pinjaman yang serupa di masa yang akan datang yang dapat membatasi kemampuan 
Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya atau kewajiban yang 
dapat mengurangi ataupun menghabiskan kas yang tersedia untuk pembagian dividen.  

 
Selanjutnya, sebagai perusahaan induk, Perseroan bergantung pada kegiatan dan pendapatan 
Entitas Anak. Beberapa Entitas Anak telah menandatangani perjanjian pinjaman, yang dijamin 
dengan tanah, persediaan dan piutang dan memuat beberapa hal yang tidak dapat dilakukan serta 
memuat persyaratan keuangan. Apabila ada Entitas Anak yang lalai dalam melakukan kewajibannya 
berdasarkan perjanjian pinjaman, hal ini dapat mengakibatkan dieksekusinya jaminan oleh kreditur, 
dan dapat mempengaruhi kegiatan dan/atau pendapatan Entitas Anak. Perjanjian pinjaman juga 
membatasi kemampuan Entitas Anak dalam membagikan dividen. Walaupun kreditur telah 
mengesampingkan pembatasan tersebut, memperbolehkan Entitas Anak untuk membagikan dividen 
dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 2 minggu sebelumnya dan dengan memperhatikan 
ketentuan keuangan berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan tidak dapat menjamin 
bahwa kreditur tidak akan menarik pembatasan tersebut.  
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Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Entitas Anak untuk membayar dividen 
kepada Perseroan, yang pada gilirannya akan memiliki berdampak negatif dan material pada kondisi 
keuangan atau kinerja usaha Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk membayar dividen 
kepada para pemegang saham mungkin dapat terpengaruh. 
 
MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH 
MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN 
BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN. 
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VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

 
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan 
dan hasil usaha PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor 
Independen tertanggal 22 Oktober 2013 atas laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan 
entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan,yang perlu 
diungkapkan dalam Prospektus ini. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Pangkalan 
Bun serta berkantor di Pangkalan Bun. Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.51 
tanggal 22 Nopember 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 
tanggal 22 April 1996 yang keduanya, dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko SH, Notaris di 
Jakarta dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman (sekarang Menkumham) No.C2.8176.HT.01.01-Th’96 tanggal 26 Juli 1996 dan 
No.C2.99983.HT.01.04-Th.1999 tanggal 8 Desember 1996, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan di bawah No.250/BH.15.05/VII/2011 pada tanggal 26 Juli 1996 dan diumumkan dalam 
BNRI No.36, tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No.839. Perseroan memperoleh status sebagai 
PMDN pada tahun 2000 berdasarkan Surat Persetujuan PMDN No.18/16/I/PMDN/2000 tanggal 
5 Desember 2000.Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menkumham, maka 
Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia. 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh 
ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT sebagai berikut: 
 
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 10 November 1999, yang dibuat di hadapan 

Eko Soemarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7601.HT.01.04-TH.1999 tanggal 
23 November 1999, didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten Kotawaringin Barat No. 250/BH.15.05/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, dan telah 
diumumkan dalam BNRI No. 45 tanggal 5 Juni 2012, Tambahan No. 20384 (“Akta No. 14/1999”). 
Akta No. 14/1999 tersebut memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan yang 
menyetujui perubahan anggaran dasar Pasal 1 mengenai nama dan tempat kedudukan 
Perseroan. 
 

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 November 2000, yang dibuat di hadapan 
Eko Soemarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-9702.HT.2001 tanggal 3 Oktober 2001, 
didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Kotawaringin Barat pada tanggal 
22 Mei 2003 No. 050/B.H/5.05/V/2003, dan diumumkan dalam BNRI No. 45 tanggal 5 Juni 2012, 
Tambahan No. 20389 (“Akta No. 43/2000”). Akta No. 43/2000 tersebut memuat keputusan para 
pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan anggaran dasar Pasal 3 mengenai 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. 
 

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 April 2008, yang dibuat di hadapan Lya 
Indah Novelya, SH, Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26786.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Mei 
2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 21 Mei 2008 
No. AHU-0039207.AH.01.09.Tahun 2008, didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 7 Juni 2011 
No. 237/BH.15/05/VI/2011, dan diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 22 Februari 2011, 
Tambahan No. 840 (“Akta No. 7/2008”). Akta No. 7/2008 tersebut memuat keputusan para 
pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan 
untuk disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPT dan peningkatan modal dasar 
Perseroan.   
 

4. Akta No. 80 tanggal 30 November 2012, yang dibuat di hadapan H. Eko Soemarno, SH., Notaris 
di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00194.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000403.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 Januari 
2013, dan didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten 
Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Januari 2013 No. 066/009/BH.15.05.05/I/2013, yang saat ini 
masih dalam proses pengumuman dalam BNRI sebagaimana diterangkan dalam Surat 
Keterangan No. 4/NES/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris 
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Eko Soemarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No. 80/2012”). Akta No. 80/2012 tersebut 
memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui pemecahan nilai nominal 
saham Perseroan menjadi Rp 100, peningkatan modal dasar Perseroan menjadi 
Rp 1.500.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi 
Rp 412.500.000.000 yang terbagi atas 4.125.000.000 saham dengan cara pengeluaran saham-
saham baru senilai Rp 400.000.000.000.000 yang terbagi atas 4.000.000.000 saham. 
 

5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 18 Juni 2013, 
yang dibuat di hadapan H. Eko Soemarno, SH, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang 
telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-35271.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada tanggal 28 Juni 2013 No. AHU-0061752.AH.01.09.Tahun 2013, didaftarkan dalam daftar 
perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
5 Juli 2013 No. 066/037/BH.15.05/VII/2013, yang saat ini masih dalam proses pengumuman 
dalam BNRI sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No. 4/NES/VII/2013 dikeluarkan 
oleh Notaris Eko Soemarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun tanggal 5 Juli 2013 
(“Akta No. 11/2013”). Akta No. 11/2013 tersebut memuat keputusan para pemegang saham 
Perseroan yang menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 3.210.000.000.000 
dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp 802.500.000.000 yang terbagi 
atas 8.025.000.000 saham dengan cara penerbitan saham baru dalam modal Perseroan 
sejumlah 3.900.000.000 saham. 

 
Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 17 September 2013, yang dibuat di hadapan 
Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, , yang telah mendapat persetujuan 
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54423.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 
25 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2013 No. AHU-
0098813.AH.01.09.Tahun 2013 (“Akta No. 2/2013”). Berdasarkan Akta No. 2/2013, para pemegang 
saham Perseroan telahmenyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud 
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 12 Agustus 2013, yang 
dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah 
mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-42979.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada tanggal 15 Agustus 2013 No. AHU-0076221.AH.01.09.Tahun 2013, sebagaimana telah 
diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.10-36239 tanggal 2 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada tanggal 2 September 2013 No AHU-0082353.AH.01.09.Tahun 2013 dan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU2.AH.01.01-1038  tanggal 18 November 2013 (“Akta No. 1/2013”), para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 
 
 perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehingga 

mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan menjadi anggaran dasar 
Perseroan Terbuka; dan 

 Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp802.500.000.000 menjadi 
Rp952.500.000.000. 
 

Perseroan berkedudukan di Pangkalan Bun,Kalimantan Tengah dan berkantor pusat di Jalan 
H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, 
Pangkalan Bun 74113, Kalimantan Tengah. 
Berdasakan Akta No. 2/2013, maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan 
usaha dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri. 
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B. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh perijinan operasional untuk kegiatan utamanya, yaitu: 
 

No. Nama Perusahaan Status Perusahan Jenis Perijinan Instansi Penerbit Masa Berlaku 

1. Perseroan Perseroan 
Izin Usaha Tetap No. 

685/T/Pertanian/Industri/ 
2008 tanggal 9 Juli 2008 

Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

selama Perseroan 
masih menjalankan 
kegiatan usahanya 

   
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/209/EK tanggal 

4 Juli 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama Perseroan 
mengelola usaha 

perkebunan 

   
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/210/EK tanggal 

4 Juli 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama Perseroan 
mengelola usaha 

perkebunan 

2. PT KSA Entitas Anak 

Izin Usaha No. 
50/1/IU/PMDN/Pertanian

/2010 tanggal 25 Juni 
2010 

Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

selama PT KSA 
masih menjalankan 
kegiatan usahanya 

   
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/241/EK tanggal 

8 Agustus 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama PT KSA 
mengelola usaha 

perkebunan 

3. PT MMS Entitas Anak 
Izin Usaha Perkebunan 
No. 525/242/EK tanggal 

8 Agustus 2012 

Bupati Kotawaringin 
Barat 

selama PT MMS 
mengelola usaha 

perkebunan 
4. PT SML Entitas Anak - - - 
5. PT ASP Entitas Anak - - - 

  
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dari sejak pendirian sampai dengan tanggal 
Prospektus adalah sebagai berikut: 
 
Tahun 1995 
 
Pada saat pendirian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 5.000 500.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

Prijadi 625 62.500.000  50 
Widiantoro 625 62.500.000  50 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250 125.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 3.750  375.000.000  

 
Tahun 1999 
 
Berdasarkan masing-masing Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 10 November 1999, 1.250 saham 
milik Prijadi dan Widiantoro dialihkan kepada Abdul Rasyid Akhmad Saleh sebesar 1.220 saham dan 
kepada Sugianto sebesar 30 saham. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang 
saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14/1999. Berdasarkan Akta No. 14/1999 
tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 5.000 500.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

Abdul Rasyid Akhmad Saleh 1.220 122.000.000 97,6 
Sugianto 30 3.000.000 2,4 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250 125.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 3.750  375.000.000  
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Tahun 2001 
 
Berdasarkan masing-masing Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 1 September 2001, Abdul Rasyid 
Akhmad Saleh telah mengalihkan 1.220 sahamnya kepada Andri Effendi.Jual beli tersebut telah 
mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 September 2001 yang dibuat oleh Eko Soemarsono, 
S.H., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No. 3/2001”). Perubahan pemegang saham tersebut telah 
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris No. C-UM.02.01.035 tanggal 12 September 2001 dan telah 
didaftarkandalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin 
Barat pada tanggal 26 Juli 2011. Berdasarkan Akta No. 3/2001 tersebut, struktur permodalan dan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 5.000 500.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

Andri Effendi 1.220 122.000.000 97,6 
Sugianto 30 3.000.000 2,4 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250 125.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 3.750  375.000.000  

 
Tahun 2005 
 
Berdasarkan masing-masing Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2005, (a) Andri Effendi telah 
mengalihkan 1.220  sahamnya kepada PT CBI; (b) Sugianto telah mengalihkan seluruh sahamnya 
kepada PT CBI. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 24 Juni 2005 yang 
dibuat oleh Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No. 96/2005”). Perubahan 
pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris No. C-UM.02.01.10189 tanggal 
6 Juli 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Juli 2011. Berdasarkan Akta No. 96/2005 tersebut, 
struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 5.000 500.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 1.250 125.000.000 100,0 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250 125.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 3.750  375.000.000  

 
Tahun 2006 
 
Berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 70 tanggal 30 November 2005, PT CBI telah 
mengalihkan 25  sahamnya kepada Sugianto. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari 
pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
No. 18 tanggal 16 Oktober 2006 yang dibuat oleh Eko Soemarno, SH,Notaris di Pangkalan Bun 
(“Akta No. 18/2006”). Perubahan pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada 
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan 
Direksi/Komisaris No. W23-HT.01.10-9 tanggal 24 Januari 2007 dan telah didaftarkandalam Daftar 
Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
26 Juli 2011. Berdasarkan Akta No. 18/2006 tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham 
Perseroan adalah sebagai berikut: 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 5.000 500.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 1.225 122.500.000 98,0 
Sugianto 25 2.500.000 2,0 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250 125.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 3.750  375.000.000  

 
Tahun 2007 
 
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 1 tanggal 1 November 2007, Sugianto telah mengalihkan  
25 sahamnya kepada Hj. Ailita. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham 
Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 
21 Juni 2007 yang dibuat oleh Eko Soemarno, SH,Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No. 44/2007”). 
Perubahan pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris 
No. W23-HT.01.10-20 tanggal 17 Juli 2007 dan telah didaftarkandalam Daftar Perusahaan pada 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Juli 2011. 
Berdasarkan Akta No. 44/2007 tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 5.000 500.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 1.225 122.500.000 98,0 
Hj. Ailita 25 2.500.000 2,0 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250 125.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 3.750  375.000.000  

 
Tahun 2008 
 
Berdasarkan Akta No. 7/2008, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan 
modal dasar dari Rp 500.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan 
dan disetor penuh dalam Perseroan dari Rp 125.000.000 menjadi Rp 12.500.000.000 sehingga 
struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 500.000 50.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 118.750 11.875.000.000 95,0 
Hj. Ailita 6.250 625.000.000 5,0 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 125.000 12.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 375.000 37.500.000.000  

 
Tahun 2011 
 
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 72 tanggal 30 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Teguh 
Hendrawan, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, Hj. Ailitatelah mengalihkan 
5.625  sahamnya kepada PT CBI. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang 
saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 
30 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Kotawaringin Barat (“Akta No. 68/2011”). Perubahan pemegang saham tersebut telah diberitahukan 
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham 
dan Direksi/Komisaris No. AHU-AH.01.10-27270 tanggal 23 Agustus 2011, dan didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
6 Oktober 2011. Berdasarkan Akta No. 68/2011 tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham 
Perseroan adalah sebagai berikut: 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 500.000 50.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 124.375 12.437.500.000 99,5 
Hj. Ailita 625 62.500.000 0,5 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 125.000 12.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 375.000 37.500.000.000  

 
Tahun 2011 
 
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 78 tanggal 11 Juli 2011yang dibuat di hadapan Teguh 
Hendrawan, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, Hj. Ailita telah mengalihkan 
625 sahamnya kepada PT KSA. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham 
Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 
22Juli 2011 yang dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Kotawaringin Barat (“Akta No. 63/2011”). Perubahan pemegang saham tersebut telah diberitahukan 
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham 
dan Direksi/Komisaris No. AHU-AH.01.10-21906 tanggal 4 Agustus 2011, dan didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
15 Mei 2012. Berdasarkan Akta No. 63/2011 tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham 
Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 500.000 50.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 124.375 12.437.500.000 99,5 
PT KSA 625 62.500.000 0,5 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 125.000 12.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 375.000 37.500.000.000  

 
Tahun 2012  
 
Berdasarkan Akta No. 80/2012 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut: 
a. pengalihan 625 saham milik PT KSA kepada PT CBI sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian 

Jual Beli Saham tanggal 30 November 2012 yang kemudian diaktakan berdasarkan Akta Jual 
Beli Saham No. 81 tanggal 30 November 2012 dibuat di hadapan H. Eko Soemarno, SH., Notaris 
di Pangkalan Bun;  

b. pemecahan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp100 (seratus Rupiah); 
c. peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu trilyun lima ratus milyar 

Rupiah); 
d. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor PerseroanRp 412.500.000.000 yang terbagi 

atas 4.125.000.000 saham dengan pengeluaran saham-saham baru senilai Rp 400.000.000.000 
yang terbagi atas 4.000.000.000 saham yang diambil bagian dan disetor secara penuh masing 
masing oleh: 
1) PT PSB sebesar Rp130.000.000.000 atau sebanyak 1.300.000.000 saham; 
2) PT PBAL sebesar Rp130.000.000.000 atau sebanyak 1.300.000.000 saham; 
3) PT MIL sebesar Rp130.000.000.000 atau sebanyak 1.300.000.000 saham; 
4) Jery Borneo Putra sebesar Rp5.000.000.000 atau sebanyak 50.000.000 saham; 
5) Jemmy Adriyanor sebesar Rp5.000.000.000 atau sebanyak 50.000.000 saham; 

e. sehingga struktur permodalan setelah transaksi penyertaan saham baru menjadi sebagai berikut: 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 125.000.000 12.500.000.000 3,1 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 31,5 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 31,5 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 31,5 
Jery Borneo Putra 50.000.000 5.000.000.000 1,2 
Jemmy Adriyanor 50.000.000 5.000.000.000 1,2 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.125.000.000 412.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 375.000.000 37.500.000.000  

 
Tahun 2013 
 
Berdasarkan Akta No. 11/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut 
a. peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp3.210.000.000.000 (tiga trilyun dua ratus sepuluh 

milyar Rupiah); 
b. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi Rp802.500.000.000 (delapan ratus 

dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima 
juta) saham dengan cara penerbitan saham baru dalam modal Perseroan sejumlah 3.900.000.000 
(tiga miliar sembilan ratus juta) saham, yang diambil bagian dan disetor secara penuh masing 
masing oleh: 
1)     PT CBI sebesar Rp239.500.000.000 atau sebanyak 2.395.000.000 saham; 
2)     Jery Borneo Putra sebesar Rp75.250.000.000 atau sebanyak 752.500.000 saham; 
3)     Jemmy Adriyanor sebesar Rp75.250.000.000 atau sebanyak 752.500.000 saham; 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  

 
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 
 
Berdasarkan Akta No. 1/2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama  :   Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih 
Komisaris/Komisaris Independen :   Marzuki Usman 
 
Direksi 
 
Direktur Utama :   Ir. Rimbun Situmorang      
Direktur /Direktur Tidak Terafiliasi :   Harry M. Nadir 
Direktur :   Vallauthan Subraminam 
Direktur :   Ir. Ramzi Sastra, M.Sc 
 
Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 tahun.  
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Telekomunika Elektrindo (Jun 2000-Mar 2001),  Wakil Komisaris 
di PT Sumatera Timber Utama Damai (1999-2002), Ketua Fraksi 
Utusan Golongan MPR RI di Majelis Permusyarakatan Rakyat RI 
(1999-2002), Penasihat Senior di Ernst & Young, Singapore 
(1999-2000), Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) (Mei 1999-Okt 1999), Menteri 
Pariwisata, Seni dan Budaya di Kementerian Pariwisata, Seni dan 
Budaya (1998-1999), Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan 
BUMN/Deputi Bidang Administrasi Badan Pengelola BUMN di 
Kementerian BUMN RI (Mar 1998-Mei 1998), Ketua Cabang dan 
Ketua Umum di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (1988-2000), 
Penasihat Senior di PT Bursa Efek Indonesia (1997-sekarang), 
Anggota MPR-RI di Majelis Permusyarakatan Rakyat RI (1997-
1998), Anggota Dewan Komisaris di PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (1996-1998), Ketua Delegasi Perundingan di 
Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (IMT-GS, IMS-GT, BIMP-
EAGA) di bidang Trade, Investment, Finance and Industry (1995-
1998), Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1995-
1998), Anggota di International Member of Advisory Board 
Nasdaq, Washington (1994-1998), Penasihat di ABN-Amro Bank 
(1994-1996), Komisaris Utama di PT Bursa Efek Jakarta (1993-
1996), Ketua Delegasi Indonesia di WTO, Sektor Jasa-jasa, 
Geneva (1993), Ketua di Indonesia Forum (1991-2000), Kepala 
Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan di Departemen 
Keuangan RI (1991-1995), Anggota Dewan Pembina Program 
Magister Manajemen (1990-sekarang), Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal (1990-1991), Anggota Dewan Pengawas/Komisaris 
di PT ASTEK (1989-1992), Anggota Dewan Pengawas/Komisaris 
di Bank Dagang Negara (1988-1998), Ketua Badan Pelaksana 
Pasar Modal (1988-1990), Direktur Lembaga Keuangan dan 
Akuntansi pada Direktorat Jenderal Moneter (1987-1988), 
Anggota Dean Penyantun di IPMI School Management (1986-
sekarang), Anggota Dewan Komisaris di PT Bank Dagang 
Negara Nasional Indonesia (1983-1989), Anggota Dewan 
Pengawas di Bank Bumi Daya (1981-1987), Direktur Lembaga 
Keuangan pada Direktorat Jenderal Moneter di Departemen 
Keuangan RI (1980-1987), Presiden Komisaris di PT Bhanda 
Graha Reksa (1977-1981), Direktur Investasi dan Kekayaan 
Negara pada Direktorat Moneter di Departemen Keuangan (1977-
1980), Kepala Bagian Moneter pada Pusat Penelitian dan 
Pengembangan di Departemen Keuangan RI (1976-1977), 
Kepala Bagian Perdagangan Internasional Biro Riset dan 
Perencanaan di Departemen Keuangan RI (1972-1975), Asisten 
Staff Pribadi Menteri Keuangan RI di Menteri Keuangan RI (1971-
1972), Staff Direktorat Jenderal Keuangan di Departemen 
Keuangan RI (1969-1972). Beliau meraih gelar Master of Arts of 
Economy di bidang ekonomi di Duke University Durham, North 
Carolina, USA pada tahun 1975. 
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Tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagi Perseroan adalah sebagai pedoman bagi Dewan 
Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran atas pengelolaan 
perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan 
Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan etika bisnis, dan sebagai pedoman bagi jajaran 
manajemen dan karyawan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan/tugas sehari-hari sehari-hari 
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 
 
Perseroan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan menerapkan 
praktik terbaik internasional dari industri minyak sawit secara holistik. 
 
Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang berorientasi tidak hanya 
terhadap peningkatan efisiensi tetapi juga untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua 
hukum dan peraturan serta untuk mencegah konfik kepentingan, sehingga selalu menjunjung tinggi 
integritas dan reputasi Perseroan. 
 
Sistem operasional dan keuangan Perseroan dilengkapi dengan SOP serta teknologi informasi 
canggih sebagai komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang juga mencakup kebijakan dan 
peraturan. 
 
Dalam mengejar keunggulan dan nilai tambah untuk perusahaan dan pemegang saham, Perseroan 
tidak melupakan tanggung jawab kami terhadap masyarakat setempat serta flora dan fauna di daerah 
dimana Perseroan beroperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2011 Perseroan 
memperoleh  Sertifikasi OHSAS 18001: 2007, Sertifikasi ISO 14001: 2004 dan Sertifikasi ISO 9001: 
2008. Selama 2011 Perseroan juga telah dianugerahi Penghargaan Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dengan Peringkat ‘Biru’.  
 
Komite Audit 
 
Sesuai dengan surat pernyataan tentang kesediaan membentuk Komite Audit Perseroan 
No. Dir.Kom/IPO/003/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Perseroan menyatakan bahwa akan 
membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di 
BEI. 
 
Setelah pembentukan Komite Audit, Perseroan akan segera menyampaikan kepada BEI tentang 
pembentukan Komite Audit berikut keterangan tentang catatan historis pengalaman kerja anggota 
Komite Audit yang ditunjuk sebelum penunjukkan sebagai anggota Komite Audit. 
 
Fungsi utama Komite Audit adalah sebagai berikut:  
 bersama dengan auditor eksternal menelaah rencana audit, evaluasi sistem pengendalian 

internal, laporan audit, management letter dari eksternal auditor dan tanggapan manajemen; 
 menelaah laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan sebelum diserahkan 

kepada OJK, dan diumumkan di surat kabar, yang fokus pada perubahan kebijakan dan praktik 
akuntansi, risiko utama, penyesuaian signifikan atas hasil audit, pernyataan kelangsungan usaha, 
ketaatan pemenuhan standar akuntansi dan peraturan bursa efek serta peraturan lainnya yang 
berlaku; 

 meninjau efektivitas dan pengendalian internal yang memadai terhadap keuangan Perseroan, 
prosedur dan pengawasan terhadap kepatuhan dan operasional, kebijakan manajemen risiko, 
sistem dan laporan; 

 melakukan koordinasi antara auditor eksternal dan manajemen, menelaah bantuan yang 
diberikan oleh manajemen kepada auditor serta mendiskusikan permasalahan dan kekhawatiran, 
jika ada, yang timbul dari hasil audit interim dan final, dan hal-hal lain yang akan dibahas oleh 
auditor tanpa kehadiran manajemen, jika diperlukan; 

 menelaah dan membahas dengan auditor eksternal tentang kemungkinan kecurangan atau 
penyimpangan atau pelanggaran hukum, ketentuan atau peraturan yang berlaku, yang 
berdampak material terhadap hasil usaha atau posisi keuangan Perseroan, dan tanggapan dari 
manajemen; 
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 melaksanakan telaah dan tugas-tugas lainnya sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris dan 
melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang temuan mereka dari waktu ke waktu mengenai 
masalah-masalah yang timbul dan yang memerlukan perhatian Komite Audit; dan 

 secara umum melakukan fungsi dan tugas lain yang mungkin dibutuhkan oleh dan menyangkut 
fungsi pengawasan Dewan Komisaris. 

 
Departemen Audit Internal  
 
Perseroan memiliki Departemen Audit Internal yang bersifat independen. Dalam menjalankan 
fungsinya, manajemen Perseroan memerlukan peran auditor internal dalam mengembangkan dan 
menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko (risk management) dan tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Departemen Audit Internal bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Manajer serta dibantu oleh 
beberapa orang staf auditor internal dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang 
memadai mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan tugasnya. 
 
Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Departemen Audit Internal melakukan tugas-tugas sebagai 
berikut: 
 menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan; 
 menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen; 
 menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 memastikan perlindungan terhadap aset perusahaan (safe guarding of assets); 
 memastikan tingkat kehandalan data akuntansi; 
 menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; 
 mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (fraud); dan 
 memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, 
pengendalian biaya (cost control), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

 
Departemen Audit Internal beroperasi dalam kerangka yang tertuang dalam Piagam dan Kode Etik 
Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat sesuai dengan 
peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Departemen Audit 
Internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan 
risiko, pengendalian manajemen dan proses tata kelola, dengan menggunakan pendekatan yang 
sistematis, teratur dan menyeluruh. 
 
Saat ini pelaksana tugas dari Departemen Audit Internal Perseroan adalah Indra Marito. Piagam Audit 
Internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan No.IX.I.7 mengenai Pembentukan dan 
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 
 
Sekretaris Perusahaan  
 
Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-
63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Lampiran 
II Peraturan I-A Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 
19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0015/Dir-SK/SSS-
IN/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013, Perseroan telah menunjuk Efran Syamsumaulana sebagai 
Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini: 
 

Kantor Pusat 
 

Corporate Secretary 
Jalan H. Udan Said No.47 

Pangkalan Bun 74113, Kalimantan Tengah 
Telepon: (0532) 21297 
Faksimili: (0532) 21396 

Email: corporate@ssms.co.id 
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mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Perseroan tidak pernah mengalami pemogokan atau 
gangguan akibat perselisihan hubungan kerja dalam tiga tahun terakhir dan Perseroan menilai 
hubungan Perseroan dengan karyawan berjalan dengan baik. 
  
Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai jumlah karyawan berdasarkan aktivitas pekerjaan, 
jenjang pendidikan, jabatan dan usia karyawan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 
2010: 
 

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status 
 
Perseroan 

Status 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Tetap 2.070 49 1.852 43 1.726 40 1.620 38 
Kontrak 2.133 51 2.498 57 2.563 60 2.653 62 
Jumlah 4.203 100 4.350 100 4.289 100 4.273 100

 
Entitas Anak 

Status 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Tetap 1.027 42 963 35 1.002 33 937 32 
Kontrak 1.440 58 1.770 65 2.022 67 1.996 68 
Jumlah 2.467 100 2.733 100 3.024 100 2.933 100

 
Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Aktivitas Pekerjaan 

 
Perseroan 

Aktivitas Pekerjaan 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Manajemen dan administrasi 116 3 101 2 71 2 70 2 
Perkebunan 3.769 90 4.019 93 3.988 93 3.973 93 
Pengolahan tanaman kelapa sawit 318 7 230 5 230 5 230 5 
Jumlah 4.203 100 4.350 100 4.289 100 4.273 100

 
Entitas Anak 

Aktivitas Pekerjaan 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Manajemen dan administrasi 62 3 58 2 55 2 56 2 
Perkebunan 2.124 86 2.393 88 2.687 89 2.687 92 
Pengolahan tanaman kelapa sawit 281 11 282 10 282 9 190 6 
Jumlah 2.467 100 2.733 100 3.024 100 2.933 100 

 
Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Pendidikan 

 
Perseroan 

Tingkat Pendidikan Formal 
30 Juni 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
Akademi dan Universitas (S1, S2 dan S3) 101 2 54 1 43 1 43 1 
Diploma (D1-D4) 59 1 47 1 43 1 43 1 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Lebih 
Rendah 

4.043 97 4.249 98 4.203 98 4.188 98 

Jumlah 4.203 100 4.350 100 4.289 100 4.273 100

 
  



94

Entitas Anak 
 

Tingkat Pendidikan Formal 
30 Juni 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
Akademi dan Universitas (S1, S2 dan 

S3) 
31 1 24 1 30 1 29 1 

Diploma (D1-D4) 20 1 21 1 30 1 29 1 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau 
Lebih Rendah 

2.416 98 2.688 98 2.964 98 2.875 98 

Jumlah 2.467 100 2.733 100 3.024 100 2.933 100

 
Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Jabatan 

 
Perseroan 
 

Jenjang Jabatan 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Manajer dan Manajer Senior 14 0,3 13 0,3 13 0,3 13 0,3 
Supervisor 6 0,1 7 0,2 7 0,2 7 0,2 

Staf 96 2 81 2 80 1,9 79      
1,8 

Tenaga Pelaksana / Operasional 4.087 97 4.249 98 4.189 97,7 4.174 97,7 
Jumlah 4.203 100 4.350 100 4.289 100 4.273 100 

 
Entitas Anak 
 

Jenjang Jabatan 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Manajer dan Manajer Senior 6 0,2 7 0,3 8 0,3 8 0,3 
Supervisor 6 0,2 6 0,2 7 0,2 6 0,2 
Staf  50 2 45 1,6 50 1,6 48 1,6 
Tenaga Pelaksana / Operasional 2.405 97,5 2.675 97,9 2.960 97,9 2.871 97,9 
Jumlah 2.467 100 2.733 100 3.024 100 2.933 100

 
Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia 

 
Perseroan 

 

Jenjang Usia 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Di bawah 25 Tahun 1.040 24,7 1.138 26,2 1.122 26,2 1.118 26,2 
26 – 35 Tahun  1.545 36,6 1.701 39,1 1.677 39,1 1.671 39,1 
36 – 45 Tahun 1.047 25 979 23 965 23 961 23 
Lebih dari 46 Tahun 571 14 532 12 525 12 523 12 

Jumlah 4.203 100 4.350 100 4.289 100 4.273 100 

 
Entitas Anak 
 

Jenjang Usia 
30 Juni 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Di bawah 25 Tahun 517 21 679 24,8 751 24,8 729 24,8 
26 – 35 Tahun  981 39,8 999 36,6 1.106 36,6 1.072 36,6 
36 – 45 Tahun 608 24,6 676 24,7 748 24,7 725 24,7 
Lebih dari 46 Tahun 361 14,6 379 13,9 419 13,9 407 13,9 
Jumlah 2.467 100 2.733 100 3.024 100 2.933 100 

 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, semua karyawan berlokasi di Indonesia. 
  
Perseroan memiliki fasilitas pelatihan di perkebunan dan fasilitas pusat pelatihan untuk asisten 
lapangan dan karyawan fungsional lainnya untuk memastikan standar yang konsisten dan gaya 
manajemen dapat dipertahankan. 
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Sekitar 100% dari karyawan reguler di perkebunan menetap di perumahan yang disediakan oleh 
Perseroan. Perseroan juga memberikan manfaat lain untuk karyawan perkebunan, termasuk: 
 
 Bonus performa; 
 Jatah beras; 
 Fasilitas perumahan; 
 Asuransi kecelakaan; 
 Fasilitas kesehatan; 
 Sekolah; dan 
 Fasilitas agama dan rekreasi. 

 
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki program dana pensiun untuk karyawan Perseroan dan 
Entitas Anak. 
 
Selama musim puncak panen, Perseroan meminta karyawan perkebunan untuk bekerja lembur 
sesuai dengan batasan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memaksimalkan TBS yang akan 
dipanen. 
  
Perseroan terdaftar dan memberikan kontribusi kepada PT Jamsostek. Mekanisme perhitungan 
kewajiban Perseroan terhadap Jamsostek sebagai berikut: 
 
- Jaminan kecelakaan sebesar 0,54% dari gaji pokok karyawan 
- Jaminan Hari Tua sebesar 3,7%, dari gaji pokok karyawan 
- Jaminan kematian 0,3% dari gaji pokok karyawan 
 
Total kewajiban Perseroan terhadap Jamsostek untuk setiap karyawan adalah sebesar 4,54%, dan ini 
juga ditambah dengan 2,00% yang dipotong langsung dari gaji karyawan, dan menjadi tanggungan 
karyawan terhadap Jamsostek. 
 
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan menjalankan pelatihan baik internal 
maupun eksternal. 
 
Tenaga Kerja Asing  
 
Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) tenaga asing untuk membantu Perseroan. Berikut adalah daftar 
tenaga kerja asing yang bekerja untuk Perseroan:  
 

No. Nama Jabatan Warga 
Negara 

IMTA KITAS / KITAP 

Nomor Masa Berlaku Nomor Masa Berlaku 

1. Vallauthan 
Subraminam Direktur Malaysia KEP.47662/MEN/IMTA/2013 14 Januari 2014 2C11PC0005-M 8 Januari 2014 

 
G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

 
Perseroan percaya terdapat hubungan antara tanggung jawab sosial manajemen dengan 
pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam jangka panjang, Perseroan berinisiatif untuk 
mengambil peran aktif dalam mengembangkan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. Perseroan menyediakan dana pendidikan untuk beasiswa, fasilitas sekolah, 
transportasi sekolah dan tunjangan bagi guru tidak tetap yang mengajar di desa-desa. Perseroan 
juga menyediakan layanan kesehatan seperti pengobatan gratis dan pelayanan kesejahteraan seperti 
pembentukan pasar tradisional di desa-desa dan penyediaan bahan makanan dengan harga murah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat Perseroan beroperasi. Perseroan juga 
melakukan pembangunan pekerjaan publik dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menuju dan 
dari perkebunan Perseroan, dan membuka akses baru ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak 
dapat diakses. Perseroan juga mendorong dan mendukung kegiatan agama dengan berkontribusi 
terhadap pembangunan masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya. Partisipasi Perseroan dalam 
pelaksanaan skema kepemilikan lahan petani kecil seperti Program KKPA dan Program Plasma juga 
signifikan, karena program-program ini menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan bagi ribuan 
pemilik lahan kecil dan keluarga mereka. 



96

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
DAN MEMILIKI 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH SAHAM PERSEROAN 

 
1. PT Citra Borneo Indah (“PT CBI”) 

 
a. Pendirian 

 
PT CBI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 
Pangkalan Bun. Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.5 tanggal 6 Mei 1999 
yang dibuat dihadapan Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalan Bun, telah memperoleh 
pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham 
No.C-15149.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotawaringin Barat di bawah No.02/BH.15.05/II/2000 di  
tanggal 17 Februari 2000 dan diumumkan dalam BNRI No.45, tanggal 5 Juni 2012, Tambahan 
No.20366.  

 
Akta Pendirian PT CBI telah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 40/2007 berdasarkan Akta 
No. 12 tanggal 29 Juli 2008 dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, SH., M.Kn., Notaris di 
Pangkalan Bun, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-48789.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 9 Oktober 2009, yang telah 
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Kotawaringin Barat 
No. 238/BH.15.05/VI/2011 pada tanggal 20 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0065934.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 9 Oktober 2009,serta diumumkan dalam 
BNRI No. 45, tanggal 5 Juni 2012. Tambahan No. 20367 (“Akta No. 12/2008”). 

 
Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 11 Desember 
2012, yang mana saat ini masih dalam proses Persetujuan dan proses penerbitan tambahan 
Berita Negara dari Menkumham sebagaimana dinyatakan oleh Notaris Eko Soemarno, SH., 
Notaris di Pangkalan Bun, melalui Surat Keterangan No. 03/NES/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 
(“Akta No. 10/2012”). 
 

b. Kegiatan Usaha 
 

PT CBI bergerak di bidang perkebunan, pertanian, industri, perdagangan, pemborongan, jasa. 
 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta No. 10/2012, susunan permodalan dan komposisi pemegang saham PT CBI 
adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 8.000.000.000 800.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT PBAL 495.937.500 49.593.750.000 24,8 
PT MIL 495.937.500 49.593.750.000 24,8 
PT ACM 500.000.000 50.000.000.000 25 
PT PSB 500.000.000 50.000.000.000 25 
Jemmy Adriyanor 4.062.500 406.250.000 0,2 
Jery Borneo Putra 4.062.500 406.250.000 0,2 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000.000 200.000.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 6.000.000.000 600.000.000.000  
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d. Pengurusan 
 

Berdasarkan Akta No. 10/2012, Dewan Komisaris dan Direksi CBI adalah sebagai berikut:  
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama : Prof. Dr. Ir Bungaran Saragih 
Komisaris : Tan Keng Tong 
Komisaris Independen  : Marzuki Usman 
 
Direksi 
 
Direktur Utama : Ir. Rimbun Situmorang 
Direktur Personalia dan Umum : Dr. Budin Setiawan, S. Psi, MM 
Direktur Operasional Perkebunan : Vallauthan Subraminam 
Direktur Kepatuhan : Lim Bin Hoe 
Direktur Komersial : Ir. MSC. Ramzi Sastra 

 
2. PT Prima Sawit Borneo (“PT PSB”) 

 
a. Pendirian 

 
PT PSB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta 
berkantor di Pangkalan Bun. PT PSB, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.103 tanggal 
18 April 2012, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya S.H. M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta 
Pendirian”) dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan 
Menkumham No. AHU-21160.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 23 April 2012, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada Kemenkumham No.AHU-0035271.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 April 
2012 didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotawaringin Barat di bawah 
No.278/BH.15.05/V/2012 pada tanggal 31 Mei 2012 dan diumumkan dalam BNRI No.45, tanggal 
5 Juni 2012, Tambahan No.20377 Tahun 2012.  
 

b. Kegiatan Usaha 
 

PT PSB bergerak di bidang Perkebunan, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, 
Kehutanan, Pertambangan, Industri, Angkutan, Pergudangan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Minyak Umum. 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PSB 
No. 3 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Teguh Hendrawan S.H., M.Kn, Notaris di 
Kotawaringin Barat yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26728 tanggal 
20 Juli 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah 
No. AHU-0066164.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotawaringin Barat pada tanggal 
30 Juli 2012, struktur permodalan dan pemegang saham PT PSB adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham 
Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar 400.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:   

Monica Putri 180.000 180.000.000.000 90,0
Ernis Desidistrisna 20.000 20.000.000.000 10,0

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 200.000 200.000.000.000 100,0
Saham dalam Portepel 200.000 200.000.000.000 
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d. Pengurusan 
 

Berdasarkan Akta No.103/2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PSB adalah sebagai 
berikut: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris : Achmad Gunawan 
 
Direksi 
 
Direktur : Siardani 

 
3. PT Mandiri Indah Lestari (“PT MIL”) 
 
a. Pendirian 

 
PT MIL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 
Pangkalan Bun serta berkantor di Pangkalan Bun. PT MIL, yang didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian No.175 tanggal 27 Mei 2011, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya S.H., M.Kn., Notaris 
di Pangkalan Bun (“Akta Pendirian”) dan telah memperoleh status sebagai badan hukum 
berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-29806.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 
14 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah 
No. AHU-0048052.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011, didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat di bawah No. 244/BH.15.05/VI/2011 
tertanggal 20 Juni 2011 dan diumumkan dalam BNRI No. 45, tanggal 5 Juni 2012, Tambahan 
No. 20372 Tahun 2012.  

 
Anggaran Dasar PT MIL mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No.8 tanggal 4 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Lya Indah Novelya SH., 
M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No.8/2011”), mengenai peningkatan modal dasar, modal 
disetor dan modal ditempatkan PT MIL. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35503.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 
15 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham bawah 
No. AHU-0057792.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat 
No.251/BH.15.05/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011. 
 

b. Kegiatan Usaha 
 

PT MIL bergerak di bidang Perkebunan, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, 
Kehutanan, Industri, Angkutan, Pergudangan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum 
(SPBU). 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta No.8/2011, struktur permodalan dan pemegang saham PT MIL adalah sebagai 
berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham 
Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar 200.000 200.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:   
Jemmy Adriyanor 75.000 75.000.000.000 60,0
Jery Borneo Putra 50.000 50.000.000.000 40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 125.000 125.000.000.000 100,0
Saham dalam Portepel 75.000 75.000.000.000 
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d. Pengurusan 
 

Berdasarkan Akta No.8/2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MIL adalah sebagai 
berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris :   Gulam Kuntoaji 
 
Direksi 
 
Direktur :   Sunggu Situmorang 

 
4. PT Putra Borneo Agro Lestari (“PT PBAL”) 
 
a. Pendirian 

 
PT PBAL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta 
berkantor di Jakarta Selatan. PT PBAL, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.29 tanggal 
31 Maret 2011, dibuat di hadapan Vidhya Shah S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”) dan 
telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham 
No. AHU-29138.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada Kemenkumham No. AHU-0046909.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011.  

 
Anggaran Dasar PT PBAL mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 4 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, 
S.H., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No.1/2011”), mengenai peningkatan modal dasar, modal 
ditempatkan dan modal disetor PT PBAL. 

 
b. Kegiatan Usaha 

 
PT PBAL bergerak di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan 
jasa. 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta No.1/2011, struktur permodalan dan pemegang saham PT PBAL adalah 
sebagai berikut: 

 
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham 

Saham Nominal (Rp) %
Modal Dasar 200.000 200.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:   

Jery Borneo Putra 75.000 75.000.000.000 60,0
Jemmy Adriyanor 50.000 50.000.000.000 40,0

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 125.000 125.000.000.000 100,0
Saham dalam Portepel 75.000 75.000.000.000 

 
d. Pengurusan 

 
Berdasarkan Akta No.1/2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PBAL adalah sebagai 
berikut: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris :   Achmad Gunawan 
 
Direksi 
 
Direktur :   Sunggu Situmorang 
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Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PBAL telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-
34972 tanggal 31 Oktober 2011 dan telah ditetapkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham 
No. AHU-0087946.AH.01.09.tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011. 

 
I. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 
 
1. PT Kalimantan Sawit Abadi (”PT KSA”) 

 
a. Pendirian 

 
PT KSA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan 
di Pangkalan Bun serta berkantor di Pangkalan Bun. PT KSA, yang didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian No.46 tanggal 25 Maret 2004, dibuat di hadapan Eko Soemarno, SH, Notaris di 
Pangkalan Bun (“Akta Pendirian”) dan telah memperoleh status sebagai badan hukum 
berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.C-29239 HT.01.01.TH.2004  tanggal 2 Desember 
2004, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat di bawah 
No.079/BH.15.02/XII/2005 pada tanggal 13 Desember 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.55, 
tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No.11041. PT KSA memperoleh status sebagai PMDN pada 
tahun 2007 berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
No.141/I/PMDN/2007 tanggal 24 Agustus 2007. 

 
Anggaran Dasar PT KSA mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 29 Juli 2008, yang dibuat di hadapan 
Lya Indah Novelya, SH. M.Kn, Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No.11/2008”), dimana para 
pemegang saham PT KSA telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar 
PT KSA untuk disesuaikan dengan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui 
oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-53867.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 
22 Agustus 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No.0074153.AH.01.09.Tahun 
2008 Tanggal 22 Agustus 2008dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 1 Februari 2011 di bawah 
No.225/BH.15.05/II/2011 dan diumumkan dalam BNRI No.45, tanggal 5 Juni 2012, Tambahan 
No. 20387. Anggaran Dasar PT KSA terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 18 Juni 2013, yang dibuat dihadapan 
Eko Soemarno, S.H., Notaris di Kotawaringin Barat (“Akta No. 12/2013”) yang menyetujui 
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor PT KSA serta pengambilan bagian 
seluruh saham baru yang diterbitkan PT KSA oleh Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar 
tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham 
No. AHU-34383.AH.01.02.Tahun 2013  tanggal 25 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. 0060180.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 
25 Juni 2013, dan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten 
Kotawaringin Barat dibawah No. 066/036/BH.15.15/05/VII/2013 tanggal 25 Juni 2013. 

 
b. Kegiatan Usaha 

 
PT KSA bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Karet, Industri Pengolah 
Minyak Kelapa Sawit, Perdagangan umum, Pemborongan, Pertanian Tanaman Pangan, 
Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan, Industri Pengolahan Hasil Tambang, Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan, Industri Pengolahan Hasil Pertanian,Industri Pengolahan Hasil 
Perikanan, Industri Pengolahan Hasil Peternakan, Angkutan, Pergudangan, Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU). 
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c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta No. 12/2013, struktur permodalan dan pemegang saham PT KSA adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp500.000per saham  
Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 1.450.000 725.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

Perseroan 337.500 168.750.000.000 93,10 
PT CBI  24.750 12.375.000.000 6,83 
PT TSA 250 125.000.000 0,07 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 362.500 181.250.000.000 100 
Saham dalam Portepel 1.087.500 543.750.000.000  

 
d. Pengurusan dan Pengawasan 

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat di 
hadapan Teguh Hendrawan, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah 
diberitahukan kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
No. AHU-AH.01.10-26743 tanggal 20 Juli 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU.0066193.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 dan dalam daftar perusahaan di 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 30 Juli 2012, susunan 
Dewan Komisaris dan Direksi PT KSA adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama  :   Rimbun Situmorang 
Komisaris :   Jemmy Adriyanor 
 
Direksi 
 
Direktur Utama :   Purnomo  

 Direktur :   Ahmad Faisal 
 
e. Ikhtisar Data Keuangan 

 
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT KSA untuk masing-masing periode di 
bawah ini. 
 
Ikhtisar data keuangan PT KSA pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan PT KSA 
yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
Ikhtisar data keuangan PT KSA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2012, diambil dari laporan keuangan PT KSA yang tidak diaudit dan telah direviu oleh 
KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410, dengan hasil 
tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan 
konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI 
memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit 
yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan karenanya, KAP 
Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan yang tidak diaudit tersebut. 
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Laporan Posisi Keuangan 
(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 Juni 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Aset Lancar  240.707 137.239 205.186 208.552 
Aset Tidak Lancar 308.788 226.542 300.795 184.940 
Total Aset 549.496 363.781 505.982 393.492 
Liabilitas Jangka Pendek 67.183 74.328 176.205 306.857 
Liabilitas Jangka Panjang 252.917 252.913 216.682 52.213 
Total Liabilitas 320.100 327.241 392.887 359.070 
Total Ekuitas 229.396 36.540 113.095 34.422 
Total Liabilitas dan Ekuitas 549.496 363.781 505.982 393.492 

 
Laporan Laba Rugi Komprehensif 

  
(dalam jutaan Rupiah) 

 
 

Keterangan 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Penjualan Bersih 236.274 237.669 534.072 414.746 245.340 
Laba Bruto 72.983 53.833 133.053 134.760 63.485 
Laba Usaha 68.483 48.067 125.401 129.901 40.377 
Laba Bersih Periode Berjalan 42.855 29.473 80.696 80.403 15.867 
*Tidak diaudit dan telah direviu 
 

Penjualan bersih PT KSA untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
mengalami penurunan sebesar Rp1 miliar atau 0,6%, menjadi Rp236 miliar, dibandingkan 
dengan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar Rp238 miliar, terutama disebabkan oleh 
penurunan harga jual per unit CPO dan PK walaupun terdapat kenaikan jumlah permintaan dari 
pihak ketiga. Naiknya jumlah permintaan walaupun dengan harga per unit yang turun, ditambah 
dengan penurunan biaya penjualan yang signifikan berperan dalam peningkatan laba bruto, laba 
usaha dan laba bersih periode berjalan pada tanggal 30 Juni 2013.  
 
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2013, total aset PT KSA pada laporan posisi 
keuangan adalah Rp549 miliar atau naik sebesar Rp186 miliar atau 51,0% dibandingkan posisi 
31 Desember 2012. Total liabilitas turun sebesar Rp7 miliar. Total ekuitas naik sebesar 
Rp193 miliar menjadi Rp229 miliar, dibandingkan posisi 31 Desember 2012, disebabkan setoran 
modal sebesar Rp 150 miliar perolehan laba bersih sebesar Rp43 miliar selama periode 6 bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. 
 
Penjualan bersih PT KSA pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 
Rp119 miliar atau 28,8% menjadi Rp534 miliar dari Rp415 miliar pada tanggal 31 Desember 
2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya harga jual rata-rata PK dan jumlah penjualan 
CPO, PK dan TBS kepada pihak ketiga. Hal ini, diiringi dengan meningkatnya biaya penjualan 
berdampak pada penurunan signifikan pada laba bruto, laba usaha dan laba bersih periode 
berjalan  pada tanggal 31 Desember 2012.  
 
Penurunan hasil operasi ini juga menyebabkan aset tidak lancar menurun sebesar 24,7% 
menjadi Rp226 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, dari Rp301 miliar pada tanggal 
31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada piutang lain-lain 
kepada pihak berelasi dan pihak ketiga, serta penurunan saldo investasi saham diimbangi oleh 
bertambahnya akuisisi aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. Hal ini juga diimbangi dengan 
penurun pada liabilitas jangka pendek sebesar 57,8% yang disebabkan oleh PT KSA telah 
melunasi sebagian besar utang usaha terhadap pihak berelasi sebesar Rp 59 miliar dan utang 
lain-lain terhadap pihak berelasi sebesar Rp 21 miliar, diimbangi dengan kenaikan liabilitas 
pembiayaan konsumen, pembiayaan sewa dan utang bank jangka panjang. Liabilitas jangka 
panjang mengalami peningkatan sebesar 16,7% menjadi Rp253 miliar disebabkan oleh utang 
terhadap pihak berelasi sebesar Rp86 miliar, naiknya utang pembiayaan konsumen, imbalan 
kerja karyawan jangka panjang, diimbangi oleh pelunasan sebagian utang bank jangka panjang 
kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp24 miliar dan penurunan saldo 
liabilitas sewa pembiayaan serta dikurangi porsi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. 
Selain itu PT KSA juga mengalami penurunan pada total ekuitas sebesar 67,7% dari tahun 
sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan pada saldo laba yang sangat signifikan pada 
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tanggal 31 Desember 2012 dikarenakan pembayaran dividen para periode 31 Desember 2012 
sebesar Rp 176 miliar. 
 
Penjualan bersih PT KSA mengalami peningkatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2011 menjadi Rp415 miliar dari Rp245 milar untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2010 yang terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual per unit dan 
volume penjualan CPO dan PK yang merupakan produk utama tambahan Perseroan yang 
diproduksi. Hal ini berdampak pada peningkatan signifikan pada laba bruto, laba usaha dan laba 
bersih periode berjalan pada tanggal 31 Desember 2011.  
 
Pelunasan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp73 miliar menyebabkan aset lancar 
menurun sebesar 1,6% menjadi Rp205 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari 
Rp208 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 diimbangi dengan kenaikan saldo kas dan setara 
kas sebesar Rp 62 miliar. Penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan pada liabilitas 
jangka pendek sebesar 38,5%, yang disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain pada pihak 
berelasi dan pada pihak ketiga, serta terjadi kenaikan pada liabilitas jangka panjang sebesar 
315% yang disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang menjadi sebesar 
Rp178 miliar. Selain itu, total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
mengalami peningkatan sebesar 28,6% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh 
peningkatan pada saldo laba yang sangat signifikan pada tanggal 31 Desember 2011. 

 
2. PT Mitra Mendawai Sejati (”PT MMS”) 

 
a. Pendirian 

 
PT MMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta 
berkantor di Pangkalan Bun. PT MMS, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 
6 Mei 1999, dibuat di hadapan Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalan Bun dan telah 
memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham 
No.C-15159.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kotawaringin Barat di bawah No.01/BH 15.05/II/2000 pada tanggal 17 Februari 2000 
dan diumumkan dalam BNRI No.36, tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No.841. PT MMS 
memperoleh status sebagai PMDN pada tahun 2007 berdasarkan Surat Persetujuan PMDN 
No.97/I/PMDN/2007 tanggal 8 Juni 2007. 

  
Anggaran Dasar PT MMS mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan 
Lya Indah Novelya S.H., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No.1/2008”), dimana para pemegang 
saham PT MMS telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT MMS untuk 
disesuaikan dengan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-99691.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 
24 Desember 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah 
No.AHU-0125425.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
18 Januari 2010 di bawah No.193/BH.15.05/I/2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No.36 
tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No.842. Anggaran Dasar PT MMS terakhir kali diubah 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 18 Juni 2013, 
yang dibuat dihadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Kotawaringin Barat (“Akta No. 13/2013”) 
yang menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor PT MMS serta 
pengambilan bagian seluruh saham baru yang diterbitkan PT MMS oleh Perseroan. Perubahan 
Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan 
Menkumham No. AHU-34382.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah 
No. AHU-0060177.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, dan dalam daftar perusahaan 
pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah 
No. 066/038/BH.15.05/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013. 
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b. Kegiatan Usaha 
 

PT MMS bergerak di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, industri perdagangan, 
pemborongan dan jasa. 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta No. 13/2013, struktur permodalan dan pemegang saham PT MMS adalah 
sebagai berikut: 
    

Keterangan 
Nilai Nominal Rp500.000 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 1.819.816 909.908.000.000,00  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

Perseroan 430.204 215.102.000.000,00 94,56 
PT CBI 24.750 12.375.000.000,00 5,44 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 454.954 227.477.000.000,00 100,00 
Saham dalam Portepel 1.364.862 682.431.000.000,00  

 
d. Pengurusan dan Pengawasan 

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 5 September 2011 yang telah 
dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., MKn, notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang 
telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.01.10-22041 tanggal 12 September 2011 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0058599.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 
12 September 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 15 Mei 2012, susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi PT MMS adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama  :   Jery Borneo Putra 
Komisaris :   Budi Setiawan 
 
Direksi 
 
Direktur Utama :   Nasarudin Bin Nasir 

 Direktur :   Ahmad Faisal 
 
e. Ikhtisar Data Keuangan 

 
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT MMS untuk masing-masing periode di 
bawah ini. 

 
Ikhtisar data keuangan PT MMS pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan PT MMS 
yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  

 
Ikhtisar data keuangan PT MMS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2012, diambil dari laporan keuangan PT MMS yang tidak diaudit dan telah direviu oleh 
KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410, dengan hasil 
tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan 
konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI 
memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit 
yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan karenanya, KAP 
Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan yang tidak diaudit tersebut. 
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Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 Juni 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Aset Lancar  179.501 121.691 126.745 50.648 
Aset Tidak Lancar 478.119 446.761 357.581 293.661 
Total Aset 657.620 568.452 484.326 344.309 
Liabilitas Jangka Pendek 100.392 176.689 110.608 318.965 
Liabilitas Jangka Panjang 258.599 350.374 371.032 50.683 
Total Liabilitas 358.991 527.063 481.640 369.648 
Total Ekuitas 298.629 41.389 2.686 (25.339) 
Total Liabilitas dan Ekuitas 657.620 568.452 484.326 344.309 

 
Laporan Laba Rugi Komprehensif 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
 
 

Keterangan 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Penjualan Bersih 335.947 235.608 558.260 182.140  68.538 
Laba/(Rugi)Bruto 106.945 99.685 245.800 75.575  11.534 
Laba Usaha 97.212 93.450 228.058 59.415  2.399 
Laba/(Rugi) Bersih Periode Berjalan 61.013 56.249 140.954 28.024  (6.971) 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 

Penjualan bersih PT MMS pada tanggal 30 Juni 2013 mengalami peningkatan sebesar 
Rp100 miliar atau 42,6%, menjadi Rp336 miliar dari Rp236 miliar pada tanggal 30 Juni 2012, 
yang disebabkan kenaikan penjualan CPO dengan rendemen yang cukup tinggi serta sudah 
adanya penjualan PKO pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013. Hal ini 
berdampak pada peningkatan signifikan pada laba bruto, laba usaha dan laba bersih periode 
berjalan pada tanggal 30 Juni 2013.  
 
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2013, posisi laporan posisi keuangan PT MMS untuk 
total aset naik sebesar Rp89 miliar atau 15,7% menjadi Rp658 miliar, dibandingkan dengan total 
aset pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi 
dan saldo investasi saham. Total liabilitas turun sebesar Rp168 miliar atau 31,9% menjadi 
Rp359 miliar dari pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp527 miliar, terutama disebabkan 
penurunan utang kepada pihak berelasi. Total ekuitas naik sebesar Rp257 miliar atau 621,5% 
menjadi Rp299 miliar, yang disebabkan kenaikan signifikan pada modal ditempatkan dan saldo 
laba.  
 
Pada tanggal 31 Desember 2012, penjualan PT MMS mengalami peningkatan menjadi 
Rp558 miliar dari Rp182 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh 
meningkatnya penjualan pada pihak ketiga atas produk CPO dan PK. Hal ini berdampak pada 
peningkatan pada laba bruto, laba usaha dan laba bersih periode berjalan pada tahun 2012.  
 
Penurunan aset lancar menjadi Rp122 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp127 miliar 
pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan 
penurunan piutang lain-lain pada pihak berelasi dan pihak ketiga pada tahun 2012. 
 
Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan PT MMS mengalami perubahan yang signifikan, 
seperti pada total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2012 yang mengalami kenaikan 
sebesar 25,5% menjadi Rp449 miliar di tahun 2012 dari Rp357 miliar di tahun 2011. Kenaikan 
pada total aset tidak lancar disebabkan oleh peningkatan pada aset tanaman menghasilkan, aset 
tetap dan naiknya saldo pinjaman terhadap pihak berelasi. PT MMS juga mengalami kenaikan 
pada liabilitas jangka pendek sebesar 59,7% yang disebabkan oleh utang bank jatuh tempo 
dalam satu tahun, utang pajak dan utang lain-lain pada pihak berelasi dan penurunan pada 
liabilitas jangka panjang sebesar 5,6% yang disebabkan oleh pelunasan atas utang kepada pihak 
berelasi, diimbangi dengan kenaikan saldo liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2012. 
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Laba operasi PT MMS mengalami peningkatan pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi 
Rp76 miliar dari Rp11 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 yang terutama disebabkan oleh 
penjualan CPO dan TBS yang meningkat tajam. Hal ini berdampak pada peningkatan signifikan 
pada laba bruto, laba usaha dan laba bersih periode berjalan pada tanggal 31 Desember 2011.  
 
Kenaikan laba operasi ini juga menyebabkan aset lancar meningkat sebesar Rp76 miliar menjadi 
Rp127 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp51 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. 
Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada kas dan setara kas. PT MMS juga 
mengimbangi hal tersebut dengan terjadinya penurunan pada liabilitas jangka pendek dimana hal 
ini disebabkan oleh utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas 
sewa pembiayaan, serta terjadi penurunan pada liabilitas jangka panjang yang disebabkan oleh 
utang bank jangka panjang menjadi Rp204 miliar pada tahun 2011 dari Rp0 miliar pada tahun 
2010.  

 
3. PT Sawit Mandiri Lestari (”PT SML”) 

 
a. Pendirian 

 
PT SML adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 
Pangkalan Bun serta berkantor di Pangkalan Bun. PT SML, yang didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian No.52 tanggal 31 Juli 2002 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.56 
tanggal 21 Juni 2003, yang keduanya dibuat di hadapan Eko Soemarno, SH, Notaris di 
Pangkalan Bun dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat 
Keputusan Menkumham No.C-08612 HT.01.01.TH.2004 tanggal 8 April 2004, didaftarkan pada 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotawaringin Barat di bawah No.059/DH.15.02/V/2004 pada 
tanggal 4 Mei 2004. 

 
Anggaran Dasar PT SML terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., 
Notaris di Pangkalan Bun, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor 
PT SML. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-34387.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 dan telah terdaftar 
dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0060184-AH.01.09.Tahun 2013 
tanggal 25 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 066/033.BH.15.05/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 
("Akta No. 14/2013"). 
 

b. Kegiatan Usaha 
 

PT SML bergerak di bidang Perkebunan sawit, pertanian, pembangunan, perdagangan, 
perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa. 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Akta No. 14/2013, struktur permodalan dan pemegang saham PT SML adalah 
sebagai berikut: 
   

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham  
Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 366.368 366.368.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 149 149.000.000 0,16 
PT MMS 1 1.000.000 0 
Perseroan 91.442 91.442.000.000 99,84 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 91.592 91.592.000.000 100 
Saham dalam Portepel 274.776 274.776.000.000  
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d. Pengurusan dan Pengawasan 
 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.349 tanggal 30 September 2013 dibuat di 
hadapan Lya Indah Novelya, S.H. M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun yang telah diberitahukan 
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
No.AHU-AH.01.10-43195 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
di bawah No.AHU-0096348.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2011, susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi PT SML adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris :   Agan Zaliswoyo 
 
Direksi 
 

 Direktur :   Edward Mangatas Lumban Tobing 
 
e. Ikhtisar Data Keuangan 

 
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT SML untuk masing-masing periode di 
bawah ini. 
 
Ikhtisar data keuangan PT SML pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan PT SML 
yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
Ikhtisar data keuangan PT SML untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2012, diambil dari laporan keuangan PT SML yang tidak diaudit dan telah direviu oleh 
KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410, dengan hasil 
tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan 
konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI 
memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit 
yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan karenanya, KAP 
Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan yang tidak diaudit tersebut. 

 
Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 Juni 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Aset Lancar  39 321 157 56 
Aset Tidak Lancar 91.262 91.264 15 150 
Total Aset 91.302 91.586 172 206 
Liabilitas Jangka Pendek 197 92.335 523 371 
Liabilitas Jangka Panjang 860 0 61 61 
Total Liabilitas 1.057 92.335 584 432 
Total Ekuitas 90.244 (750) (412) (226) 
Total Liabilitas dan Ekuitas 91.302 91.586 172 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108

Laporan Laba Rugi Komprehensif 
  

(dalam jutaan Rupiah) 
 
 

Keterangan 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010
Penjualan Bersih - - - - -
Laba/(Rugi)Bruto - - - - -
Laba/(Rugi)  Usaha (222) (247) (563)  (187) (131)
Laba/(Rugi) Bersih Periode 
Berjalan 

(222) (247) (562)  (186) (131)

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, PT SML belum memiliki kegiatan operasi dan tidak 
memiliki perkebunan yang beroperasi, sehingga PT SML belum menerima pendapatan dari 
kegiatan operasionalnya.  
 
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2013, posisi laporan posisi keuangan PT SML untuk 
total aset adalah Rp91 miliar, total liabilitas adalah Rp1 miliar dan total ekuitas adalah 
Rp90 miliar.  
      
Pada tanggal 31 Desember 2012, total aset lancar PT SML mengalami kenaikan sebesar 104,4% 
menjadi Rp321 juta dari Rp157 juta pada tanggal 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan 
oleh peningkatan pada saldo kas dan setara kas, serta saldo investasi saham PT SML. PT SML 
mengalami peningkatan pada total aset tidak lancar sebesar Rp91 miliar yang dikarenakan oleh 
kapitalisasi biaya proyek pengembangan usaha dan akuisisi aset tetap. Selain itu PT SML 
mengalami peningkatan pada total liabilitas jangka pendek sebesar Rp92 miliar menjadi Rp92,3 
miliar pada tanggal 31 Desember 2012, dari Rp523 juta pada tanggal 31 Desember 2011. 
Peningkatan pada total liabilitas jangka pendek disebabkan oleh utang lain-lain pada pihak 
berelasi dan diimbangi oleh beban pajak yang masih harus dibayar. Selanjutnya dari sisi ekuitas, 
PT SML mengalami ekuitas negatif sebesar 81,6% menjadi negatif Rp750 juta pada tahun 2012 
dari negatif Rp413 juta pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan nilai aset PT SML berada di bawah 
saldo hutang yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut yang disebabkan PT SML masih 
berada dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2011, total aset lancar PT SML mengalami penurunan sebesar 180% 
menjadi Rp152 juta dari Rp56 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang terutama disebabkan 
oleh penerimaan dari piutang lain-lain pihak berelasi. Hal ini diimbangi PT SML dengan 
mengalami  peningkatan pada total liabilitas jangka pendek sebesar 41% menjadi Rp523 juta 
pada tanggal 31 Desember 2011, dari Rp371 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan 
pada total liabilitas jangka pendek dikarenakan meningkatnya utang lain-lain pada pihak berelasi 
dan beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya dari sisi ekuitas, PT SML mengalami ekiutas 
negatif sebesar 82,1% menjadi negatif Rp412  juta pada tahun 2011 dari negatif Rp226 juta pada 
tahun 2010. Hal ini dikarenakan nilai aset PT SML berada di bawah saldo hutang yang digunakan 
untuk memperoleh aset tersebut yang disebabkan PT SML masih berada dalam tahap 
pengembangan dan belum beroperasi. 

 
4. PT Ahmad Saleh Perkasa (”PT ASP”) 

 
a. Pendirian 

 
PT ASP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 
Pangkalan Bun serta berkantor di Pangkalan Bun. PT ASP, yang didirikan berdasarkan Akta No.6 
tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Surya, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”) 
dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham 
No.C-11486 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 28 April 2005, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan di bawah No.371/BH.15.02/VIII/2005 pada tanggal 30 Agustus 2005 dan diumumkan 
dalam BNRI No.45, tanggal 28 April 2005, Tambahan No.20382.  
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Anggaran Dasar PT ASP mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat No.6 tanggal 26 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan 
Lya Indah Novelya S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun (“Akta No.6/2009”), dimana para 
pemegang saham PT ASP menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT ASP 
untuk disesuaikan dengan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05194.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 
02 Februari 2010 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU-0007723.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 02 Pebruari 2010, didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
09 Juni 2011 di bawah No. 238/BH/15.05/VI/Z011 serta telah diumumkan dalam BNRI No.84 
tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 34135. Anggaran Dasar PT ASP terakhir kali diubah 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Juni 
2013, yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun 
(“Akta No. 15/2013”), yang menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor 
PT ASP.Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-34455.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060337.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 
serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat di 
bawah No. 060/010/BH.15.05/I/2013 tanggal 24 Juli 2013. 
 

b. Kegiatan Usaha 
 
PT ASP bergerak di bidang perkebunan, perindustrian, angkutan dan perdagangan. 
 

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta 15/2013,struktur permodalan dan pemegang saham PT ASP adalah sebagai 
berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000,000 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 314.864 314.864.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

Perseroan 78.216 78.216.000.000 99,36 
PT CBI 495 495.000.000 0,63 
PT SML 5 5.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 78.716 78.716.000.000 100 
Saham dalam Portepel 236.148 236.148.000.000  

 
d. Pengurusan dan Pengawasan 

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat di 
hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun yang telah diberitahukan 
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
No.AHU-AH.01.10-43338 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
di bawah No.AHU-0096583.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi PT ASP adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris :   Budi Setiawan 

 
Direksi 
 
Direktur :   Joko Maryanto 
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e. Ikhtisar Data Keuangan 
 

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT ASP untuk masing-masing periode di 
bawah ini. 
 
Ikhtisar data keuangan PT ASP pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan PT ASP 
yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
Ikhtisar data keuangan PT ASP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2012, diambil dari laporan keuangan PT ASP yang tidak diaudit dan telah direviu oleh KAP 
Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410, dengan hasil tidak 
ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian 
tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu 
reviu yang dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup 
yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan karenanya, KAP Purwantono, 
Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan 
keuangan yang tidak diaudit tersebut. 
 
Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 Juni 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Aset Lancar  203 364 5 - 
Aset Tidak Lancar 77.693 77.584 675 314 
Total Aset 77.896 77.948 680 314 
Liabilitas Jangka Pendek 170 77.865 944 374 
Liabilitas Jangka Panjang 280 - 5 - 
Total Liabilitas 450 77.865 949 374 
Total Ekuitas 77.446 83 (269) (60) 
Total Liabilitas dan Ekuitas 77.896 77.948 680 314 

 
Laporan Laba Rugi Komprehensif 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
 
 

Keterangan 

Untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 

30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Penjualan Bersih - -  - - 
Laba/(Rugi)Bruto - - - - - 
Laba/(Rugi)  Usaha (102) (126) (398) (210) (13) 
Laba/(Rugi) Bersih Periode 
Berjalan 

(102) (126) (398)  (210)  (13) 

*Tidak diaudit dan telah direviu 
 
Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, PT ASP belum memiliki kegiatan operasi dan tidak 
memiliki perkebunan yang beroperasi, sehingga PT ASP belum menerima pendapatan dari 
kegiatan operasionalnya. 
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HUBUNGAN AFILIASI ANTAR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 
 

 PT CBI PT PSB PT PBAL PT MIL Jery Borneo 
Putra 

Jemmy 
Adriyanor 

PT CBI - - F F - - 
PT PSB - - C - - - 
PT PBAL - C - C/D F F 
PT MIL - - C/D - F F 
Jery Borneo Putra - - F F - D 
Jemmy 
Adriyanor - - F F D - 

Keterangan sifat hubungan afiliasi:       
A : hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal 
B : hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut 
C : hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama 
D : hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh 

perusahaan tersebut 
E : hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama 
F : hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama 
 
L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN BERELASI 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang 
memiliki hubungan istimewa yaitu pihak Afiliasi dan/atau Perusahaan Asosiasi Perseroan dan/atau 
Perusahaan Asosiasi (“Transaksi pihak berelasi”). Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf C Peraturan 
No.IX.E.1, Transaksi pihak berelasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di 
bawah ini, sepanjang telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus ini dan syarat dan kondisi 
transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan, maka telah dikecualikan dari 
kewajiban untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi dan/atau pelaporan kepada OJK 
dan/atau persetujuan dari Pemegang Saham independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 
No.IX.E.1 tersebut di atas. 
 
Perseroan dari waktu ke waktu akan membuat dan mengadakan transaksi tambahan berupa 
pembelian atau penyediaan bahan baku, produk, jasa, atau transaksi pembiayaan, transaksi 
pemberian corporate guarantee dengan pihak Afiliasi dan/atau Perusahaan Asosiasi Perseroan, 
dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang umum dan wajar atau dengan ketentuan yang 
diyakini oleh Perseroan setidaknya sama atau lebih baik bagi Perseroan seandainya transaksi 
tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak terafiliasi. 
 
Berikut adalah Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak: 
 
1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang 

 
NO. PERJANJIAN PARA PIHAK SIFAT 

HUBUNGAN
MASA 

BERLAKU
DESKRIPSI SINGKAT

1. Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang No. 
67/AKT/CBU-
SSS/VI/2013 tanggal 
20 Juni 2013 

a. Perseroan;dan 
b. PT SBI. 

Entitas Anak 
Tidak 
Terkonsolidasi 

Sampai 
dengan 
20 Juni 2014 

Perseroan meminjamkan dana 
kepada PT SBI sejumlah 
Rp52.500.000.000 untuk 
menunjang kegiatan usaha PT SBI 
yang bergerak dalam bidang 
industri hasil perkebunan kelapa 
sawit, kegiatan ekspor-impor dan 
pengelolaan kawasan berikat. Suku 
bunga akan dikenakan setiap bulan 
terhadap pinjaman PT SBI kepada 
Perseroan sampai pinjaman 
dibayar lunas. PT SBI berkewajiban 
untuk membayar uang pinjaman 
kepada Perseroan baik secara 
bertahap dan/atau secara 
pembayaran sekaligus pada saat 
jatuh tempo 
pembayaran pinjaman.Perjanjian 
diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Para Pihak sepakat 
untuk memilih domisili hukum yang 
tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 
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NO. PERJANJIAN PARA PIHAK SIFAT 
HUBUNGAN

MASA 
BERLAKU

DESKRIPSI SINGKAT

2. Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang No. 
66/AKT/CBU-
SSS/VI/2013 tanggal 
20 Juni 2013 

a. Perseroan;dan 
b. PT CBU. 

Entitas Anak 
Tidak 
Terkonsolidasi 

Sampai 
dengan 
20 Juni 2014 

Perseroan meminjamkan dana 
kepada PT CBU sejumlah 
Rp52.500.000.000 untuk 
menunjang kegiatan usaha 
PT CBU dibidang industri 
pengolahan hasil perkebunan 
kelapa sawit. Suku bunga akan 
dikenakan setiap bulan terhadap 
pinjaman PT CBU kepada 
Perseroan sampai pinjaman 
dibayar lunas. PT CBU 
berkewajiban untuk membayar 
uang pinjaman kepada Perseroan 
baik secara bertahap dan/atau 
secara pembayaran sekaligus pada 
saat jatuh tempo pembayaran 
pinjaman. Perjanjian diatur 
berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Para Pihak sepakat 
untuk memilih domisili hukum yang 
tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

3. Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang No. 
38/AKT/SBI-
MMS/VI/2013 tanggal 
20 Juni 2013 

a. PT MMS;dan 
b. PT SBI. 

Entitas Anak 
Tidak 
Terkonsolidasi 

Sampai 
dengan 
20 Juni 2014 

PT MMS meminjamkan dana 
kepada PT SBI sejumlah 
Rp37.500.000.000 untuk 
menunjang kegiatan usaha PT SBI 
yang bergerak dalam bidang 
industri hasil perkebunan kelapa 
sawit, kegiatan ekspor-impor dan 
pengelolaan kawasan berikat. Suku 
bunga akan dikenakan setiap bulan 
terhadap pinjaman PT SBI kepada 
PT MMS sampai pinjaman dibayar 
lunas. PT SBI berkewajiban untuk 
membayar uang pinjaman kepada 
PT MMS baik secara bertahap 
dan/atau secara pembayaran 
sekaligus pada saat jatuh tempo 
pembayaran pinjaman. Perjanjian 
diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Para Pihak sepakat 
untuk memilih domisili hukum yang 
tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

4. Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang No. 
37/AKT/CBU-
MMS/VI/2013 tanggal 
20 Juni 2013 

a.  PT MMS;dan 
b.  PT CBU. 

Entitas Anak 
Tidak 
Terkonsolidasi 

Sampai 
dengan 
20 Juni 2014 

PT MMS meminjamkan dana 
kepada PT CBU sejumlah 
Rp37.500.000.000 untuk 
menunjang kegiatan usaha 
PT CBU yang bergerak dibidang 
industri pengolahan hasil 
perkebunan kelapa sawit. Suku 
bunga akan dikenakan setiap bulan 
terhadap pinjaman PT CBU kepada 
PT MMS sampai pinjaman dibayar 
lunas. PT CBU berkewajiban untuk 
membayar uang pinjaman kepada 
PT MMS baik secara bertahap 
dan/atau secara pembayaran 
sekaligus pada saat jatuh tempo 
pembayaran pinjaman. Perjanjian 
diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Para Pihak sepakat 
untuk memilih domisili hukum yang 
tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

5. Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang No. 
33/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
20 Juni 2013 

a. PT KSA;dan 
b. PT SBI. 

Entitas Anak 
Tidak 
Terkonsolidasi 

Sampai 
dengan 
20 Juni 2014 

PT KSA meminjamkan dana 
kepada PT SBI sejumlah 
Rp37.500.000.000 untuk 
menunjang kegiatan usaha PT SBI 
yang bergerak dalam bidang 
industri hasil perkebunan kelapa 
sawit, kegiatan ekspor-impor dan 
pengelolaan kawasan berikat. Suku 
bunga akan dikenakan setiap bulan 
terhadap pinjaman PT SBI kepada 
PT KSA sampai pinjaman dibayar 
lunas. PT SBI berkewajiban untuk 
membayar uang pinjaman kepada 
PT KSA baik secara bertahap 
dan/atau secara pembayaran 
sekaligus pada saat jatuh tempo 
pembayaran pinjaman. Perjanjian 
diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Para Pihak sepakat 
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NO. PERJANJIAN PARA PIHAK SIFAT 
HUBUNGAN

MASA 
BERLAKU

DESKRIPSI SINGKAT

untuk memilih domisili hukum yang 
tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

6. Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang No. 
32/AKT/KSA-
CBU/VI/2013 tanggal 
20 Juni 2013 

a. PT KSA;dan 
b. PT CBU. 

Entitas Anak 
Tidak 
Terkonsolidasi 

Sampai 
dengan 
20 Juni 2014 

PT KSA meminjamkan dana 
kepada PT CBU sejumlah 
Rp37.500.000.000 untuk 
menunjang kegiatan usaha 
PT CBU yang bergerak dibidang 
industri pengolahan hasil 
perkebunan kelapa sawit. Suku 
bunga akan dikenakan setiap bulan 
terhadap pinjaman PT CBU kepada 
PT KSA sampai pinjaman dibayar 
lunas. PT CBU berkewajiban untuk 
membayar uang pinjaman kepada 
PT KSA baik secara bertahap 
dan/atau secara pembayaran 
sekaligus pada saat jatuh tempo 
pembayaran pinjaman. Perjanjian 
diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Para Pihak sepakat 
untuk memilih domisili hukum yang 
tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

 
2. Perjanjian Pengalihan Hak Tagih 

 
Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan transaksi penjualan, 
pembelian dan transaksi keuangan lainnya dengan pihak berelasi, yang dilakukan dengan syarat dan 
kondisi yang disepakati oleh para pihak. 
 
i. Perseroan 
 
Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mengalihkan 
tagihan atas piutang PT SMU, PT TSA, Kalimantan Import Export  Ltd, PT Amprah Mitra Jaya, 
PT Sulung Ranch, PT Central Kalimantan Abadi(“PT CKA”), PT Erythrina Nugra Megah(“PT ENM”), 
PT Pelayaran Lingga Marintama, PT Tatal Engineering, PT MMS, CV Dona Doni dan PT ASP kepada 
PT SBI dengan jumlah Rp76.789.963.445. Sehubungan dengan perjanjian pengalihan hutang 
tersebut, berdasarkan surat kesanggupan pembayaran seluruh tagihan yang dialihkan berdasarkan 
perjanjian pengalihan tagihan PT SBI pada tanggal 2 September 2013, PT SBI menyatakan 
kesanggupan untuk membayar sebesar Rp76.789.963.445 kepada Perseroan pada tanggal 
29 Juni 2014.  
 
Berikut ini adalah rincian perjanjian pengalihan hak tagih dengan total nilai piutang sebesar 
Rp76.789.963.445: 

NO. NOMOR DAN TANGGAL 
PERJANJIAN 

KREDITUR 
AWAL 

KREDITUR 
BARU DEBITUR NILAI PIUTANG JATUH TEMPO 

1. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 2/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT Lingga 
Marintama Rp460.145.809 29 Juni 2014 

2. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 3/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013

Perseroan PT SBI PT CKA Rp293.374.260 29 Juni 2014 

3. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 4/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT ENM Rp343.934.430 29 Juni 2014 

4. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 5/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT Amprah Mitra 
Jaya Rp662.912.579 29 Juni 2014 
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NO. NOMOR DAN TANGGAL 
PERJANJIAN 

KREDITUR 
AWAL 

KREDITUR 
BARU DEBITUR NILAI PIUTANG JATUH TEMPO 

5. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 6/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT Sulung Ranch
(“PT SR”) Rp445.409.130 29 Juni 2014 

6. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 7/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013

Perseroan PT SBI 
PT Tatal 

Engineering (“PT 
TE”) 

Rp1.020.780 29 Juni 2014 

7. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 8/LGL/AKT/SSS-SBI/VI/2013 

tanggal 29 Juni 2013 
sebagaimana diubah dengan 

Addendum tanggal 
8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT Kalimantan 
Export Import, Ltd Rp887.027.340 29 Juni 2014 

8. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 18/LGL/AKT/SSS-

SBI/VI/2013 tanggal 29 Juni 
2013 sebagaimana diubah 
dengan Addendum tanggal 

8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT SMU Rp59.671.034.990 29 Juni 2014 

9. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 19/LGL/AKT/SSS-

SBI/VI/2013 tanggal 29 Juni 
2013 sebagaimana diubah 
dengan Addendum tanggal 

8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT TSA Rp10.499.905.676 29 Juni 2014 

10. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 25/LGL/AKT/SSS-

SBI/VI/2013 tanggal 29 Juni 
2013 sebagaimana diubah 
dengan Addendum tanggal 

8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT MMS Rp587.893.121 29 Juni 2014 

11. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 32/LGL/AKT/SSS-

SBI/VI/2013 tanggal 29 Juni 
2013 sebagaimana diubah 
dengan Addendum tanggal 

8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI PT ASP Rp170.000.000 29 Juni 2014 

12. 

Perjanjian Pengalihan Tagihan 
No. 35/LGL/AKT/SSS-

SBI/VI/2013 tanggal 29 Juni 
2013 sebagaimana diubah 
dengan Addendum tanggal 

8 Juli 2013 

Perseroan PT SBI CV 
Dona-Doni Rp2.767.305.330 29 Juni 2014 

 
ii. PT MMS 
 
Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, PT MMS mengalihkan 
tagihan atas piutang PT SMU dan PT TSA kepada PT SBI dengan jumlah Rp76.595.394.912. 
Sehubungan dengan perjanjian pengalihan hutang tersebut, berdasarkan surat kesanggupan 
pembayaran seluruh tagihan yang dialihkan berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan PT SBI pada 
tanggal 2 September 2013, SBI menyatakan kesanggupan untuk membayar sebesar 
Rp76.595.394.912 kepada PT MMS pada tanggal 29 Juni 2014: 

 
Berikut ini adalah rincian perjanjian pengalihan hak tagih dengan total nilai piutang sebesar 
Rp76.595.394.912: 

NO. NOMOR DAN TANGGAL 
PERJANJIAN 

KREDITUR 
AWAL 

KREDITUR 
BARU DEBITUR NILAI PIUTANG JATUH TEMPO 

1. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 

No. 7/LGL/AKT/MMS-
SBI/VI/2013 tanggal 

29 Juni 2013 

PT MMS SBI PT SMU Rp43.119.781.157 29 Juni 2014 

2. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 

No. 8/LGL/AKT/MMS-
SBI/VI/2013 tanggal 

29 Juni 2013 

PT MMS PT SBI PT TSA Rp33.475.613.755 29 Juni 2014 



116

iii. PT KSA 
 
Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, PT KSA mengalihkan 
tagihan atas piutang PT Central Kalimantan Abadi, PT Erythrina Nugrahamegah, PT SMU, PT TSA, 
PT Sulung Ranch, PT CBI dan PT Tatal Engineering kepada PT Surya Borneo Industri dengan 
jumlah Rp48.840.504.630. Sehubungan dengan perjanjian pengalihan hutang tersebut, berdasarkan 
surat kesanggupan pembayaran seluruh tagihan yang dialihkan berdasarkan perjanjian pengalihan 
tagihan PT SBI pada tanggal 2 September 2013, PT SBI menyatakan kesanggupan untuk membayar 
sebesar Rp48.840.504.630 kepada PT KSA pada tanggal 8 Juli 2014. 
 
Berikut ini adalah rincian perjanjian pengalihan hak tagih dengan total nilai piutang sebesar 
Rp48.840.504.630: 
 
NO. NOMOR DAN TANGGAL 

PERJANJIAN 
KREDITUR 
AWAL 

KREDITUR 
BARU 

DEBITUR NILAI UTANG JATUH TEMPO 

1. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 8/LGL/AKT/KSA-
SBI/2013 tanggal 29 Juni 
2013 sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT CKA Rp1.690.157.496 29 Juni 2014 

2. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 9/LGL/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
29 Juni 2013 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT ENM Rp89.719.726 29 Juni 2014 

3. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 10/LGL/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
29 Juni 2013 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT SMU Rp33.722.162.382 29 Juni 2014 

4. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 11/LGL/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
29 Juni 2013 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT TSA Rp13.156.622.106 29 Juni 2014 

5. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 12/LGL/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
29 Juni 2013 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT SR Rp1.263.404 29 Juni 2014 

6. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 13/LGL/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
29 Juni 2013 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT CBI Rp178.299.516 29 Juni 2014 

7. Perjanjian Pengalihan 
Tagihan 
No. 14/LGL/AKT/KSA-
SBI/VI/2013 tanggal 
29 Juni 2013 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
tanggal 8 Juli 2013 

PT KSA PT SBI PT TE Rp2.280.000 29 Juni 2014 
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3. Perjanjian Pengelolaan Perkebunan 
 

Perseroan mengelola semua perkebunan perusahaan terafiliasi Perseroan, yaitu PT TSA dan 
PT SMU. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mengelola sekitar 6 (enam) PKS seluas sekitar 30.818 
hektar, 1 (satu) fasilitas pengolahan CPO di seluruh Indonesia. Perseroan juga mengelola penjualan 
dan pemasaran CPO dan minyak inti sawit mentah yang diproduksi oleh PT TSA dan PT SMU. 
  
Perkebunan dikelola di bawah Perjanjian Layanan dan Pengelolaan antara PT SSS, PT TSA dan 
PT SMU tanggal 30 Juni 2013 ("Perjanjian Layanan dan Pengelolaan"). Berdasarkan ketentuan 
Perjanjian Layanan dan Pengelolaan, Perseroan menyediakan baik jasa manajemen estate dan jasa 
manajemen pabrik. Biaya adalah tetap sebesar USD150 per hektar lahan tertanam dan dibayar 
setiap tengah tahunan. Sejauh Perseroan diharuskan untuk mengolah TBS yang dititip olahkan untuk 
produksi CPO, biaya sebesar USD20 per ton akan dibayarkan kepada Perseroan dalam waktu lima 
hari kerja setelah penerimaan tagihan. Perjanjian Layanan dan Pengelolaan ini berlaku untuk jangka 
waktu empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pihak. 
Perjanjian Layanan dan Pengelolaan diatur oleh hukum Indonesia. 
  
Penjualan dan pemasaran CPO dan PK yang dihasilkan diatur berdasarkan perjanjian pemasaran 
antara SSS, PT TSA dan PT SMU tanggal 30 Juni 2013 ("Perjanjian Pemasaran"). Berdasarkan 
ketentuan Perjanjian Pemasaran, Perseroan adalah agen pemasaran tunggal dan eksklusif untuk 
semua produk yang berasal dari perkebunan yang dikelola dan pabrik. Biaya pemasaran yang 
dibayarkan adalah USD10 untuk setiap ton CPO dan USD5 untuk setiap ton PK. Perjanjian 
Pemasaran adalah untuk jangka waktu empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan 
kesepakatan bersama oleh para pihak. Perjanjian Pemasaran diatur oleh hukum Indonesia.  

 
4. Perjanjian Pinjam Pakai  

 
NO. PERJANJIAN PARA PIHAK SIFAT 

HUBUNGAN MASA BERLAKU DESKRIPSI SINGKAT 

1. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 4 
Januari 2005 

a. Perseroan; 
dan 

b. CBI 

Entitas Anak Sampai dengan 4 
Januari 2015 

Perseroan meminjamkan 
ruangan kantor yang berlokasi 
di Jl. H. Udan Said No. 47, 
Pangkalan Bun kepada
PT CBI. Berdasarkan 
Perjanjian ini, Perseroan tidak 
memiliki kewajiban untuk 
membayar imbalan kepada
PT CBI atas penggunaan 
ruangan kantor. Setiap pihak 
dapat mengakhiri perjanjian ini 
dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis dalam 
waktu 2 minggu sebelumnya. 

2. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 4 
Januari 2005 

a. Perseroan; 
dan  

b. PT KSA 
 

Entitas Anak Sampai dengan 4 
Januari 2015 

Perseroan meminjamkan 
ruangan kantor yang berlokasi 
di Jl. H. Udan Said No. 47, 
Pangkalan Bun kepada 
PT KSA. Berdasarkan 
Perjanjian ini, PT KSA tidak 
memiliki kewajiban untuk 
membayar imbalan kepada 
Perseroan atas penggunaan 
ruangan kantor. Setiap pihak 
dapat mengakhiri perjanjian ini 
dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis dalam 
waktu 2 minggu sebelumnya. 

3. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 4 
Januari 2005 

a. Perseroan; 
dan 

b. PT MMS 

Entitas Anak Sampai dengan 4 
Januari 2015 

Perseroan meminjamkan 
ruangan kantor yang berlokasi 
di Jl. H. Udan Said No. 47, 
Pangkalan Bun kepada 
PT MMS. Berdasarkan 
Perjanjian ini, PT MMS tidak 
memiliki kewajiban untuk 
membayar imbalan kepada 
Perseroan atas penggunaan 
ruangan kantor. Setiap pihak 
dapat mengakhiri perjanjian ini 
dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis dalam 
waktu 2 minggu sebelumnya. 
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5. Perjanjian Pengadaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 
 

PT ASP mengadakan perjanjian pengadaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah 
dengan PT CBI berdasarkan Perjanjian Pengadaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 
No. 62/LGL/AKT/ASP-CBI/VIII/2011 tanggal 7 Agustus2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan 
Addendum III tanggal 7 Juni 2013 ("Perjanjian Pengadaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit"). 
Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pengadaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, PT CBI 
menyediakan lahan perkebunan kelapa sawit pengganti untuk PT ASP seluas 10.705 Ha  dan 
PT ASP menyediakan biaya pengambilalihan lahan kepada PT CBI sebesar Rp77.583.619.464. 

 
M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 
 
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan 
pihak ketiga yaitu sebagai berikut: 
 
Perjanjian Kredit 
 

No. Nama Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat 
A. Perseroan 
1. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 

CRO.KP/071/KMK/11 tanggal 25 
Maret 2011 sebagaimana 
tercantum dalam Akta No. 8 
tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat 
dihadapan Ratih Gondokusumo 
Siswono S.H., Notaris di Jakarta 
sebagaimana terakhir kali diubah 
berdasarkan Addendum 
V No.TOP.CRO/CLA.430/ADD/201
3 atas Perjanjian Kredit Modal 
Kerja  No. 
CRO.KP/071/KMK/1118 Septembe
r 2013 tentang Perpanjangan 
Fasilitas Kredit sebagaimana 
dilengkapi dengan Surat 
Persetujuan Perubahan 
Persyaratan Kredit No. 
CBG.ABG/SPPK/150/2013 tanggal 
22 November 2013. 

a. Perseroan;dan 
b. Bank Mandiri. 

Sampai dengan 
24 Maret 2014 

Fasilitas sejumlah Rp25.000.000.000,00 yang 
bersifat revolving, committed, advised yang diberikan 
untuk membiayai modal kerja operasional 
Perseroan. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah 
9,5% per tahun yang wajib dibayar efektif pada 
tanggal 23 setiap bulan atau pada tanggal lainnya 
yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Mandiri. 
Selama seluruh hutang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, 
Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 

 Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan 
penggunaan fasilitas kredit; 

 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru 
dalam bentuk apapun juga dari pihak lain,, baik 
fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit 
modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi 
dagang yang lazim; 

 Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin 
hutang terhadap pihak lain dan/atau 
menjaminkan harta kekayaan Debitur yang telah 
dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak 
lain; 

 Memindatangankan Agunan, kecuali yang 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 
(tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan 
KSA harus mengganti agunan tersebut dengan 
barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang 
setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan; 

 Menjual atau memindahtangankan dengan cara 
apapun atau melepaskan harta kekayaan yang 
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur 
kepada Bank Mandiri; 

 Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh 
pihak lain mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta 
penundaan pembayaran utang; 

 Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak 
lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek 
dan kebiasaan dagang yang wajar dan 
melakukan pembelian lebih mahal daripada 
harga pasar atau menjual dibawah harga 
pasar;dan 

 Mengubah susunan pengurus dan pemegang 
sahamkontrol/prosentase dari pemegang saham 
non-masyarakat. 

Perseroan dapat membagikan dividen 
sepanjangpembagian dividen tidak menyebabkan 
pelanggaran ratio leverage<230%, current ratio> 
110%, DSCR > 110% dan Total Networth positif 
dimana hal tersebut tercermin pada laporan 
keuangan perusahaan, maka untuk pembagian 
dividen tersebut perusahaan harus menyerahkan 
surat pemberitahuan minimal 2 minggu sebelum 
tanggal pelaksanaan pembagian dividen. 
Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

 Non fixed-asset berupa stock dan seluruh 
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piutang dagang Debitur, masing-masing akan 
diikat dengan akta Jaminan Fidusia secara 
tersendiri dengan nilai penjaminan sebesar 
100% dari fasilitas kredit; 

 Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 
tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp930.970.000.000,00, terdiri atas pengikatan 
hak tanggungan terhadap: 
 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 30 seluas 

198,93 Ha yang terdaftar atas nama 
Perseroan yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 36 seluas 
12.342,49 Ha yang terdaftar atas nama 
Perseroan yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; dan 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 seluas 
4.443,406 Ha yang terdaftar atas nama 
Perseroan yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I. 

2. Perjanjian Kredit Investasi No. 
CRO.KP/072/KI/11 tanggal 25 
Maret 2011 sebagaimana 
tercantum dalam Akta No. 7 
tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat 
dihadapan Ratih Gondokusumo 
Siswono S.H., Notaris di Jakarta 
sebagaimana terakhir kali diubah 
dengan Addendum II No. 
TOP.CRO/CLA.434/ADD/2013tang
gal 18September 2013 
sebagaimana dilengkapi dengan 
Surat Persetujuan Perubahan 
Persyaratan Kredit No. 
CBG.ABG/SPPK/150/2013 tanggal 
22 November 2013. 

a. Perseroan;dan 
b. Bank Mandiri 

Sampai dengan 
31 Desember 

2017 

Fasilitas kredit sejumlah Rp890.000.000.000,00. 
Bersifat non-revolving yang diberikan untuk 
membiayai aset Debitur berupa kebun kelapa sawit 
seluas 16.109,95 Ha beserta PKS berikut bangunan, 
sarana dan prasarana yang ada di atasnya yang 
terletak di atas bidang tanah dengan bukti 
kepemilikan berupa sertifikat HGU No. 30, 36 dan 47 
yang terletak di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut 
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi 
Kalimantan Tengah dengan total luas 16.984,83 Ha 
dengan tingkat bunga 10% per tahun. 
Selama seluruh hutang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, 
Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 

 Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan 
penggunaan fasilitas kredit; 

 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru 
dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik 
fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit 
modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi 
dagang yang lazim; 

 Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin 
hutang terhadap pihak lain dan/atau 
menjaminkan harta kekayaan Debitur yang telah 
dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak 
lain; 

 Memindatangankan Agunan, kecuali yang 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 
(tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan 
KSA harus mengganti agunan tersebut dengan 
barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang 
setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan; 

 Menjual atau memindahtangankan dengan cara 
apapun atau melepaskan harta kekayaan yang 
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur 
kepada Bank Mandiri; 

 Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh 
pihak lain mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta 
penundaan pembayaran utang; 

 Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak 
lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek 
dan kebiasaan dagang yang wajar dan 
melakukan pembelian lebih mahal daripada 
harga pasar atau menjual dibawah harga 
pasar;dan 

 Mengubah susunan pengurus dan pemegang 
saham yang mengakibatkan berkurangnya 
kontrol/prosentase dari pemegang saham non-
masyarakat.  

Perseroan dapat membagikan dividen sepanjang 
pembagian dividen tidak menyebabkan pelanggaran 
ratio leverage<230%, current ratio> 110%, DSCR > 
110% dan Total Net worth positif dimana hal tersebut 
tercermin pada laporan keuangan perusahaan, maka 
untuk pembagian dividen tersebut perusahaan harus 
menyerahkan surat pemberitahuan minimal 2 
minggu sebelum tanggal pelaksanaan pembagian 
dividen. 
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Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

 Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 
tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp930.970.000.000,00, terdiri atas pengikatan 
hak tanggungan terhadap: 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 30 seluas 

198,93 Ha yang terdaftar atas nama 
Perseroan yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 36 seluas 
12.342,49 Ha yang terdaftar atas nama 
Perseroan yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; dan 
Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 seluas 
4.443,406 Ha yang terdaftar atas nama 
Perseroan yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I. 

B. PT MMS 
1. Perjanjian Kredit Investasi No. 

CRO.KP/076/KI/11 tanggal 25 
Maret 2011 sebagaimana 
tercantum dalam Akta No. 13 
tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat 
dihadapan Ratih Gondokusumo 
Siswono S.H., Notaris di Jakarta 
sebagaimana terakhir kali diubah 
dengan Addendum II Perjanjian 
Kredit Investasi No. 
TOP.CRO/CLA.428/ADD/2013 
atas Perjanjian Kredit Investasi No. 
CRO.KP/076/KI/11 tanggal 18 
September 2013. 

a. PT MMS; dan 
b. Bank Mandiri 

25 Maret 2011 - 
31 Desember 

2018 

Fasilitas sejumlah Rp206.000.000.000,00 yang 
bersifat non-revolving yang diberikan untuk 
membiayai aset PT MMS berupa kebun kelapa sawit 
seluas 8.137,27 Ha berikut bangunan, sarana dan 
prasarana yang ada di atasnya yang terletak diatas 
bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa 
sertifikat HGU yang terletak di Desa Umpang, 
Kecamatan Arut Selatan,  Kabupaten Kotawaringin 
Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dengan total luas 
8.921,38 Ha. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah 
10% per tahun yang wajib dibayar efektif pada 
tanggal 23 setiap bulan atau pada tanggal lainnya 
yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Mandiri. 
 
Selama seluruh utang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PT 
MMS dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 
 

 Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan 
penggunaan fasilitas kredit; 

 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru 
dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik 
fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit 
modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi 
dagang yang lazim; 

 Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin 
utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan 
harta kekayaan/aset PT MMS yang telah 
dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak 
lain; 

 Memindatangankan agunan, kecuali yang 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 
(tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan 
KSA harus mengganti agunan tersebut dengan 
barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang 
setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan; 

 Menjual atau memindahtangankan dengan cara 
apapun atau melepaskan aset/harta kekayaan 
yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
PT MMS kepada Bank Mandiri; 

 Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh 
pihak lain mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta 
penundaan pembayaran utang; dan 

 Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak 
lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek 
dan kebiasaan dagang yang wajar dan 
melakukan pembelian lebih mahal daripada 
harga pasar atau menjual dibawah harga pasar; 

 Mengubah susunan pengurus dan pemegang 
saham. 

 
PT MMS dapat membagikan dividen sepanjang 
pembagian dividen tidak menyebabkan pelanggaran 
ratio Leverage< 230%, current ratio> 110%, DSCR > 
110% dan Total Net worth positif dimana hal 
tersebut tercermin pada laporan keuangan 
perusahaan, maka untuk pembagian dividen 
tersebut perusahaan harus menyerahkan surat 
pemberitahuan minimal 2 minggu sebelum tanggal 
pelaksanaan pembagian dividen. 
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Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

 Corporate Guarantee dari Perseroan; 
 Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 

tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp206.000.000.000,00, terdiri atas pengikatan 
hak tanggungan terhadap: 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 45 seluas 

5.992,07 Ha terdaftar atas nama
PT MMS, yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; dan 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 46 seluas 
2.999,31 Ha terdaftar atas nama
PT MMS yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I. 

2. Perjanjian Kredit Investasi No. 
CRO.KP/075/KI/12 tanggal 24 April 
2012 sebagaimana tertuang dalam 
Akta No. 27 tanggal 24 April 2012 
yang dibuat di hadapan Lenny 
Janis Ishak, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan sebagaimana 
terakhir kali diubahdengan 
Addendum I Perjanjian Kredit 
tentang Perubahan Ketentuan 
Kredit No. 
TOP.CRO/CLA.287/ADD/2012 
tanggal 11 Juli 2012 

a. PT MMS; dan 
b.     Bank Mandiri 

24 April 2012 –  
23 April 2017 

Fasilitas sejumlah Rp78.000.000.000,00 yang 
bersifat non revolving yang bertujuan untuk 
membiayai aset PT MMS berupa Pabrik Kelapa 
Sawit kapasitas 45 ton TBS/jam dan Kernel 
Crushing Plant kapasitas 150 ton PK/hari. Tingkat 
suku bunga fasilitas ini adalah 9,75% p.a. Bank 
Mandiri berhak sewaktu-waktu meninjau kembali 
besarnya suku bunga untuk disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri (Floating 
Rate) dan pengubahan tersebut berlaku mengikat 
PT MMS cukup dengan pemberitahuan tertulis dari 
Bank Mandiri. 
 
Selama seluruh hutang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,
PT MMS dilarang melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 

 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain 
dari pihak ketiga kecuali dalam rangka transaksi 
yang wajar; 

 Memindatangankan Agunan; 
 Mengubah susunan pengurus dan pemegang 

saham; dan 
 Memperoleh fasilitas atau transaksi derivatif 

yang bersifat spekulatif (bukan dalam rangka 
transaksi bisnis atau dagang yang wajar) yang 
dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan 
PT MMS maupun kolektabilitas kredit PT MMS 
di Bank Mandiri. 

 
PT MMS dapat melakukan pembagian dividen 
sepanjang pembagian dividen tersebut tidak 
menyebabkan pelanggaran ratio Leverage (Debt 
Equity Ratio Total) lebih kecil sama dengan 230%, 
Current Ratio lebih besar sama dengan 110%, Debt 
Service Coverage Ratio lebih besar sama dengan 
110% dan Total Net worth positif, dimana hal 
tersebut tercermin pada laporan keuangan PT MMS, 
maka untuk pembagian dividen tersebut PT MMS 
harus menyerahkan surat pemberitahuan minimal
2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan pembagian 
dividen. 
 
Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

  Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 
tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp108.000.000.000,00 terdiri atas pengikatan 
hak tanggungan terhadap: 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 45 seluas 

5.922,07 Ha terdaftar atas nama
PT MMS, yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat II; dan 
 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 46 seluas 
2.999,31 Ha terdaftar atas nama
PT MMS, yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat II. 

3. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 
CRO.KP/076/KMK/12 tanggal 24 
April 2012 sebagaimana tercantum 
dalam Akta No. 28 tanggal 24 April 
2012 yang dibuat di hadapan 
Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan sebagaimana 
terakhir kali diubah dengan 
Addendum III No. 
TOP/CRO/CLA.150/ADD/2013 
atas Perjanjian Kredit Modal Kerja 
No. CRO.KP/076/KMK/12 tanggal 

a. PT MMS; dan 
b. Bank Mandiri 

23 April 2013 - 
23 April 2014 

Fasilitas sejumlah Rp30.000.000.000,00 yang 
bersifat revolving yang bertujuan untuk mebiayai 
modal kerja operasional PT MMS. Tingkat suku 
bunga fasilitas ini adalah 9,5% p.a. dibayar efektif 
paling lambat tanggal 23 setiap bulannya dan 
sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan 
yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut 
mengikat PT MMS cukup dengan cara 
pemberitahuan secara tertulis kepada PT MMS. 
 
Selama seluruh utang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
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Perpanjangan Jangka Waktu 
Fasilitas Kredit Modal Kerja 
 
 

tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PT 
MMS dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 
 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain 

dari pihak ketiga kecuali dalam rangka 
transaksi yang wajar; 

 Memindahtangankan agunan; 
 Melakukan perubahan susunan pengurus 

dan/atau pemegang saham; 
 Memperoleh fasilitas atau transaksi derivatif 

yang bersifat spekulatif (bukan dalam rangka 
transaksi bisnis atau dagang yang wajar) yang 
dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan 
PT MMS maupun kolektabilitas kredit PT MMS 
di Bank Mandiri. 

 
PT MMS dapat melakukan pembagian dividen 
sepanjang pembagian dividen tersebut tidak 
menyebabkan pelanggaran ratio Leverage (Debt 
Equity Ratio Total) lebih kecil sama dengan 230%, 
Current Ratio lebih besar sama dengan 110%, Debt 
Service Coverage Ratio lebih besar sama dengan 
110% dan Total Net worth positif, dimana hal 
tersebut tercermin pada laporan keuangan PT MMS, 
maka untuk pembagian dividen tersebut PT MMS 
harus menyerahkan surat pemberitahuan minimal 2 
minggu sebelum tanggal pelaksanaan pembagian 
dividen. 
 
Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

 Non fixed-asset berupa: 
- Stock barang atas nama PT MMS baik 

yang sudah ada maupun yang akan ada 
di kemudian hari yang akan diikat 
dengan Jaminan Fidusia dengan nilai 
sebesar Rp2.000.000.000,00; dan 

- Piutang Usaha /tagihan proyek, 
berdasarkan kontrak-kontrak yang 
dikerjakan oleh PT MMS baik yang 
sudah ada maupun yang akan ada yang 
diikat dengan Jaminan Fidusia dengan 
nilai sebesar Rp28.000.000.000,00 

 Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 
tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp108.000.000.000, terdiri atas pengikatan hak 
tanggungan terhadap: 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 45 seluas 

5,922,07 Ha yang terdaftar atas nama 
PT MMS yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat II; dan 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 46 seluas 
2,999,31 Ha yang terdaftar atas nama 
PT MMSyang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat II. 

C. PT KSA 
1. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 

CRO.KP/047/KMK/11 tanggal 25 
Maret 2011 sebagaimana tercantum 
dalam Akta No. 12 tanggal 25 Maret 
2011 yang dibuat dihadapan Ratih 
Gondokusumo Siswono S.H., 
Notaris di Jakarta sebagaimana 
terakhir kali diubah berdasarkan 
Addendum 
VNo.TOP.CRO/CLA.435/ADD/2013 
atas Perjanjian Kredit Modal 
KerjaNo.CRO.KP/047/KMK/11 
tanggal 18 September 2013. 
 

a. PT KSA; dan 
b. Bank Mandiri 

25 Maret 2011 –  
24 Maret 2014 

Fasilitas      sejumlah Rp11.000.000.000,00 yang 
bersifat revolving, committed, advised yang 
diberikan untuk membiayai modal kerja operasional 
PT KSA. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah 
9,5% per tahun yang wajib dibayar efektif pada 
tanggal 23 setiap bulan atau pada tanggal lainnya 
yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Mandiri. 
 
Selama seluruh utang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,
PT KSA dilarang melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 

 Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan 
penggunaan fasilitas kredit; 

 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru 
dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik 
fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit 
modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi 
dagang yang lazim; 

 Memberikan pinjaman baru kepada siapapun 
juga termasuk kepada group usaha PT KSA 
kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam 
rangka transaksi dagang yang berkaitan 
langsung dengan usaha PT KSA; 

 Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin 
utang terhadap pihak lain dan/atau 
menjaminkan harta kekayaan/aset PT KSA 
yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri 
kepada pihak lain; 
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 Memindatangankan agunan, kecuali yang 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 
(tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan 
KSA harus mengganti agunan tersebut dengan 
barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang 
setara serta dapat dibebani dengan hak 
jaminan; 

 Menjual atau memindahtangankan dengan cara 
apapun atau melepaskan aset/harta kekayaan 
yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban 
PT KSA kepada Bank Mandiri; 

 Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh 
pihak lain mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau 
meminta penundaan pembayaran utang; 

 Mengadakan transaksi dengan orang atau 
pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek 
dan kebiasaan dagang yang wajar dan 
melakukan pembelian lebih mahal daripada 
harga pasar atau menjual dibawah harga pasar; 
dan 

 Mengubah susunan pengurus dan pemegang 
saham. 

 
PT KSA dapat membagikan dividen sepanjang 
pembagian dividen tidak menyebabkan 
pelanggaran ratio Leverage <230%, current ratio> 
110%, DSCR > 110% dan Total Net worth positif 
dimana hal tersebut tercermin pada laporan 
keuangan perusahaan, maka untuk pembagian 
dividen tersebut perusahaan harus menyerahkan 
surat pemberitahuan minimal 2 minggu sebelum 
tanggal pelaksanaan pembagian dividen. 
Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

 Nonfixed-asset berupa stock dan seluruh 
piutang dagang debitur, masing-masing akan 
diikat dengan akta Jaminan Fidusia secara 
tersendiri dengan nilai penjaminan sebesar 
100% dari fasilitas kredit; 

 Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 
tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp221.000.000.000,00, terdiri atas pengikatan 
hak tanggungan terhadap: 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 48 

tanggal 12 Desember 2007 seluas 
1.932,65 Ha terdaftar atas nama 
PT KSAyang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; dan 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 49 
tanggal 12 Desember 2007 seluas 
2.510,11 Ha terdaftar atas nama 
PT KSA yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I.  

2. Perjanjian Kredit Investasi No. 
CRO.KP/075/KI/11 tanggal 25 Maret 
2011 sebagaimana tercantum dalam 
Akta No. 11 tanggal 25 Maret 2011 
yang dibuat dihadapan Ratih 
Gondokusumo Siswono S.H., 
Notaris di Jakarta sebagaimana 
terakhir kali diubah  dengan 
Addendum II No. 
TOP.CRO/CLA.436/ADD/2013 atas 
Perjanjian Kredit Investasi No. 
CRO.KP/075/KI/11 tanggal 18 
September 2013. 
 
 

a. PT KSA; dan 
b. Bank Mandiri 

25 Maret 2011 –  
31 Desember 

2017 

Fasilitas sejumlah Rp210.000.000.000,00 yang 
bersifat non-revolving yang diberikan untuk 
membiayai aset debitur berupa kebun kelapa sawit 
seluas 3.925,58 Ha berikut bangunan, sarana dan 
prasarana yang ada di atasnya beserta Pabrik 
Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 30 ton 
TBS/jam yang terletak diatas bidang tanah dengan 
bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU No. 48 
yang terletak di Desa Natai Baru, Kecamatan Arut 
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan 
sertifikat HGU No. 49 yang terletak di Desa 
Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, 
Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan 
Tengah dengan total luas 4.442,76 Ha. 
 
Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah 10% per 
tahun yang wajib dibayar efektif pada tanggal
23 setiap bulan atau pada tanggal lainnya yang 
akan ditetapkan kemudian oleh Bank Mandiri. 
 
Selama seluruh utang yang timbul atas perjanjian 
belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka 
tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri,
PT KSA dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut 

 Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan 
penggunaan fasilitas kredit; 

 Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru 
dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik 
fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit 
modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi 
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dagang yang lazim; 

 Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin 
utang terhadap pihak lain dan/atau 
menjaminkan harta kekayaan/aset PT KSA 
yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri 
kepada pihak lain; 

 Memindatangankan agunan, kecuali yang 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 
(tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan 
KSA harus mengganti agunan tersebut dengan 
barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang 
setara serta dapat dibebani dengan hak 
jaminan; 

 Menjual atau memindahtangankan dengan cara 
apapun atau melepaskan aset/harta kekayaan 
yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban 
PT KSA kepada Bank Mandiri; 

 Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh 
pihak lain mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau 
meminta penundaan pembayaran utang; 

 Mengadakan transaksi dengan orang atau 
pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek 
dan kebiasaan dagang yang wajar dan 
melakukan pembelian lebih mahal daripada 
harga pasar atau menjual dibawah harga 
pasar;dan 

 Mengubah susunan pengurus dan pemegang 
saham. 

 
PT KSA dapat membagikan dividen sepanjang 
pembagian dividen tidak menyebabkan 
pelanggaran ratio Leverage <230%, current ratio> 
110%, DSCR > 110% dan Total Net worth positif 
dimana hal tersebut tercermin pada laporan 
keuangan perusahaan, maka untuk pembagian 
dividen tersebut perusahaan harus menyerahkan 
surat pemberitahuan minimal 2 minggu sebelum 
tanggal pelaksanaan pembagian dividen. 
 
Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 

 Pengikatan agunan fixed-asset dengan hak 
tanggungan yang berjumlah total sebesar 
Rp221.000.000.000,00, terdiri atas pengikatan 
hak tanggungan terhadap: 
- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 48 

tanggal 12 Desember 2007 seluas 
1.932,65 Ha terdaftar atas nama 
PT KSA yang akan diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I; dan 

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 49 
tanggal 12 Desember 2007 seluas 
2.510,11 Ha terdaftar atas nama
PT KSA yang diikat dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I.  
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Perjanjian Operasional 
 

No. Perjanjian Para Pihak Masa Berlaku Deskripsi Singkat 
A.Perseroan 

1.  Perjanjian Sewa Guna Usaha 
dengan Hak Opsi untuk Kendaraan 
Bermotor No. L11J-00342A tanggal 
15 Maret 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PTOrix Indonesia 
Finance (“PTOIF”) 
selaku Lessor 

36 bulan sejak 
tanggal Bukti 
Penerimaan 

Kendaraan Sewa 
Guna Usaha 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Toyota Prado 27 1X-L Audioless 
tahun 2011 dengan jumlah seluruh 
nilai pembiayaan adalah sebesar 
Rp748.000.000 

2.  Perjanjian Sewa Guna Usaha 
dengan Hak Opsi untuk Kendaraan 
Bermotor No. L11J-00341A tanggal 
7 Maret 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT OIF selaku 
Lessor 

36 bulan sejak 
tanggal Bukti 
Penerimaan 

Kendaraan Sewa 
Guna Usaha 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Toyota Lexus 1X570 tahun 2011 
dengan jumlah seluruh nilai 
pembiayaan adalah sebesar 
Rp1.960.000.000 

3.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
No. 34-LS-0006798-023 (1495-023-
B-6798) tanggal 17 Februari 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT Chandra Sakti 
Utama Leasing 
(“PTCSUL”) selaku 
Lessor 

25 Februari 2014 Objek pembiayaan adalah 4 unit 
Mitsubishi FE74 S Dump Truck PS 
125 dengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa adalah sebesar
Rp 1.635.757.200 

4.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007131-030 (1495-030-B-
7131) tanggal 13 September 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor

23 September  
2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 2 
unit Mitsubishi FE 74 S dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa 
adalah sebesar Rp Rp 470.000.000 

5.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007151-031 (1495-031-B-
7151) tanggal 26 September 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

26 September  
2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Farm Tractor MF Type 455 Xtra-4WD 
dengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa adalah sebesar Rp Rp 
593.169.500 

6.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007164-032 (1495-032-B-
7164) tanggal 28 September 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

10 Oktober 2014 Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Mitsubishi Strada Triton 2,5 D Cabin 
GLS M/T 4x4 dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp 464.800.000 

7.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007218-033 (1495-033-B-
7218) tanggal 17 Oktober 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Oktober 2014 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi FE 74 S Dump Truck 
Tinggi dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp317.109.600 

8.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007218-032 (1495-032-B-
7164) tanggal 28 September 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
10 Oktober 2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Mitsubishi Strada Triton 2,5 D Cabin 
GLS M/T 4 x 4 dengan jumlah 
seluruh angsuran uang sewa adalah 
sebesar Rp592.416.000 

9.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007218-031 (1495-031-B-
7151) tanggal 26 September 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
26 September 

2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Farm Traktor MF Type 455 Xtra – 
4WD dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp756.028.800 

10.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007131-030 (1495-030-B-
7131) tanggal 13 September 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
23 September 

2014 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi FE 74 S dengan jumlah 
seluruh angsuran uang sewa adalah 
sebesar Rp599.043.600 

11.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007491-039 (1495-039-B-
7491) tanggal 14 Februari 2012 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PTCSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
16 Februari 2015 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi FE 74 S Dump Truck dan 
2 unit Mitsubishi Triton GLS dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa 
adalah sebesar Rp1.009.450.800 

12.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007435-037 (1495-037-B-
7435) tanggal 13 Januari 2012 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PTCSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
20 Januari 2015 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Mitsubishi FE 74 S Dump Truck 
dengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa adalah sebesar 
Rp819.424.800 

13.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007363-036 (1495-036-B-
7363) tanggal 20 Desember 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PTCSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
23 Desember 

2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Mitsubishi FE 74 S Dump Truck 4 x 4 
dan 2 unit Mitsubishi FE 74 S dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa 
adalah sebesar Rp1.450.832.400 

14.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007351-035 (1495-035-B-
7351) tanggal 12 Desember 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PTCSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
23 Desember 

2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Mitsubishi FE 74 S Dump Truck 4 x 4 
dan 2 unit Mitsubishi FE 74 S dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa 
adalah sebesar Rp1.450.832.400 
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15.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 

34-LS-0007340-034 (1495-034-B-
7340) tanggal 12 Desember 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
16 Desember 

2014 

Objek pembiayaan adalah 3 unit 
Mitsubishi FE84 Bus Sekolah 30 seat 
AC Sandan dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp1.449.324.000 

16.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007067-026 (1495-026-B-
7067) tanggal 12 Agustus 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
16 Agustus 2014 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Caterpillar 120K Motor Grader tahun 
2011 dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp1.261.602.000 

17.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0006809-024 (1495-024-B-
6809) tanggal 23 Februari 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Februari 2014 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi Triton GLS tahun 2010 
dengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa adalah sebesar 
Rp344.833.200 

18.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0006779-022 (1495-022-B-
6779) tanggal 26 Januari 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
22 Februari 2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit 
Mitsubishi Triton GLS tahun 2010 
dan 1 unit Mitsubishi Single Cabin 
tahun 2010 dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp944.539.200 

19.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007080-028 (1495-028-B-
7080) tanggal 24 Agustus 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Agustus 2014 

Objek pembiayaan adalah 4 unit 
Caterpillar CS-533E Vibratory Soil 
Compactor dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa adalah sebesar 
Rp2.349.493.200 

20.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007545-041 (1495-041-B-
7545) tanggal 8 Maret 2012 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor

Sampai dengan 
15 April 2015 

Objek pembiayaan adalah 3 unit 
Mitsubishi FE74 HDV 125PS dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa 
adalah sebesar Rp987.357.600 

21.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007458-038 (1495-038-B-
7458) tanggal 20 Januari 2012 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
27 Januari 2015 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi Triton Exceed dan 1 unit 
Mitsubishi Triton GLS dengan jumlah 
seluruh angsuran uang sewa adalah 
sebesar Rp698.770.800 

22.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0006993-025 (1495-025-B-
6993) tanggal 19 Juli 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Juli 2014 

Objek pembiayaan adalah 3 Unit 
Caterpillar 120K Motor Grader dan 1 
Unit Caterpillar 416E Backhoe 
Loader, dengan jumlah seluruh 
angsuran sewa adalah sebesar 
Rp4.439.221.200 

23.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007074-027 (1495-027-B-
7074) tanggal 22 Agustus 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Agustus 2014 

Objek pembiayaan adalah 2 Unit 
Mitsubishi FE74S Dump Truck PS 
125 4 WD, dengan jumlah seluruh 
angsuran sewa adalah 
Rp819.795.600 

24.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007095-029 (1495-029-B-
7095) tanggal 25 Agustus 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Agustus 2014 

Objek pembiayaan adalah 1 Unit 
Farm Tractor MF Type 455 Xtra-
4WD, dengan jumlah seluruh 
angsuran sewa adalah 
Rp416.196.000 

25.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0007531-040 (1495-040-B-
7531) tanggal 28 Februari 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor

Sampai dengan 5 
Maret 2015 

Objek pembiayaan adalah 5 Unit 
HINO 500 Series FG 235 JJ Euro 2, 
dengan jumlah seluruh angsuran 
sewa adalah Rp2.973.970.800 

26.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0006778-021 (1495-021-B-
6778) tanggal 26 Januari 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
26 Januari 2014 

Objek pembiayaan adalah 3 Unit MF 
Type 455 EXTRA-4WD Farm Tractor 
dengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa adalah sebesar 
Rp1.172.660.400 
 

27.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 
34-LS-0006796-023 (1495-023-B-
6798) tanggal 17 Februari 2011 

a. Perseroan selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 
25 Februari 2014 

Objek pembiayaan adalah 4 Unit 
Mitsubishi FE75 S Dump Truck PS 
125dengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa adalah sebesar 
Rp.1.635.757.200 

28.  Perjanjian dengan Jangka Waktu 
tanggal 7 Januari 2013 

a. PT Sinar Alam 
Permai (“PT SAP”) 
selaku pembeli; 
dan  

b. Perseroan selaku 
penjual. 

Sampai dengan 
27 Desember 

2013 

Perseroan setuju untuk menjual dan 
menyerahkan kepada PT SAP, 
Minyak Kelapa Sawit/ Crude Palm Oil 
(“CPO”) dengan kuantitas sebesar 
1,000 MT/minggu. 
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Harga Komoditi termasuk PPN 10% 
adalah berdasarkan hasil tender 
Komoditi CPO di Kumai yang 
dilakukan setiap minggu dari hari 
senin sampai dengan jumat yang 
diselenggarakan oleh Astra Kumai 
dengan berdasarkan harga rata-rata 
tender setiap minggu dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 

 Jika dalam hari tersebut tidak 
terdapat pemenang tender, maka 
Harga CPO adalah berdasarkan 
Harga peserta tender yang 
tertinggi pada saat itu; 

 Jika dalam hari tersebut terdapat 
pemenang tender, maka Harga 
CPO adalah berdasarkan Harga 
tender Astra; 

 Jika dalam satu minggu tidak ada 
Harga tender Kumai, maka Harga 
CPO adalah berdasarkan rata-
rata harga Bakau dan/atau 
Buluminung 
kemudianditambahkan Rp75/kg 

 
Jika FFA pada saat penjualan CPO 
tersebut dibawah 3,5%, maka Harga 
CPO tersebut di atas ditambahkan 
sebesar Rp50/ kg dan jika FFA pada 
saat penjualan CPO di bawah 3%, 
maka Harga CPO tersebut diatas 
ditambah Rp75/ kg dan Harga 
tersebut telah termasuk PPN. 

29.  Perjanjian dengan Jangka Waktu 
tanggal 1 April 2013 

a.    PT SAP selaku 
pembeli; dan  

b.    Perseroan selaku 
penjual. 

Sampai dengan 
Desember 2013 

Perseroan setuju untuk menjual dan 
menyerahkan kepada PT SAP, CPO 
dengan kuantitas sebesar 500 
MT/minggu. 
 
Harga Komoditi termasuk PPN 10% 
adalah berdasarkan hasil tender 
Komoditi CPO di Kumai yang 
dilakukan setiap minggu dari hari 
senin sampai dengan jumat yang 
diselenggarakan oleh Astra dengan 
berdasarkan harga rata-rata tender 
setiap minggu dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 Jika dalam hari tersebut tidak 
terdapat pemenang tender, maka 
Harga CPO adalah berdasarkan 
Harga peserta tender yang 
tertinggi pada saat itu; 

 Jika dalam hari tersebut terdapat 
pemenang tender, maka Harga 
CPO adalah berdasarkan Harga 
tender Astra; 

 Jika dalam satu minggu tidak ada 
Harga tender Kumai, maka Harga 
CPO adalah berdasarkan rata-
rata harga Bakau dan/atau 
Buluminung kemudian 
ditambahkan Rp75/kg 

 
Jika FFA pada saat penjualan CPO 
tersebut dibawah 3,5%, maka Harga 
CPO tersebut di atas ditambahkan 
sebesar Rp50/ kg dan jika FFA pada 
saat penjualan CPO di bawah 3%, 
maka Harga CPO tersebut diatas 
ditambah Rp75/ kg dan Harga 
tersebut telah termasuk PPN. 
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30.  Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa 

Sawit (CPO) No. 
060/SMART/PJB/LGL/IV/2013 
antara Perseroan dengan PT Sinar 
Mas Agro Resources and 
Technology Tbk (“SMART”) tanggal 
1 April 2013 

a. Perseroan selaku 
penjual; 

b. PT MMS selaku 
penjual; 

c. PT KSA selaku 
penjual; 

d. PT TSA selaku 
penjual; dan 

e. SMART selaku   
pembeli. 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

Perseroan, PT MMS, PT KSA, dan 
PT TSA menjual dan menyerahkan 
CPO kepada SMART sebanyak 
18.000 ton dengan ketentuan untuk 
transaksi jual beli CPO setiap 
bulannya sebesar 2.000 ton. 
Perseroan menjamin kepada SMART 
bahwa pada saat penyerahan Free 
Fatty Acid (FFA) CPO adalah 
maksimum 5% sementara moisture 
and impurities adalah maksimum 
0,5%. 
 
Para Pihak sepakat bahwa harga jual 
beli akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra Kumai 
kualitas 5% penyerahan FOB 
Bumiharjo. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% makan harga acuan 
dikurangi Rp 50,- per kilogram. 
Apabila dalam suatu periode bulan 
tidak diselenggarakan tender Astra 
Kumai maka tidak ada harga yang 
akan dipakai untuk perhitungan hari 
tersebut. 
 

31.  Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa 
Sawit (CPO) No. 
059/SMART/PJB/LGL/IV/2013 
antara Perseroan dengan SMART 
tanggal 1 April 2013 

a. Perseroan selaku 
penjual;  

b. PT MMS  selaku 
penjual; 

c. PT KSA  selaku 
penjual; 

d. PT TSA  selaku 
penjual; dan 

e. SMART selaku 
pembeli.  

 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

Perseroan, PT MMS, PT KSA, dan 
PT TSA menjual dan menyerahkan 
CPO kepada SMART sebanyak 
36.000 ton dengan ketentuan untuk 
transaksi jual beli CPO setiap 
minggunya sebesar 1.000 ton. 
Perseroan menjamin kepada SMART 
bahwa pada saat penyerahan Free 
Fatty Acid (FFA) CPO adalah 
maksimum 5% sementara moisture 
and impurities adalah maksimum 
0,5%. 
 
Para Pihak sepakat bahwa harga jual 
beli akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra Kumai 
kualitas FFA 5% penyerahan FOB 
Bumiharjo. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% makan harga acuan 
dikurangi Rp 50,- per kilogram. 
Apabila dalam suatu periode bulan 
tidak diselenggarakan tender Astra 
Kumai maka tidak ada harga yang 
akan dipakai untuk perhitungan hari 
tersebut. Apabila dalam suatu 
periode tidak diselenggarakan tender 
Astra Kumai maka harga jual beli 
akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra 
Bakau/Buluminung kualitas FFA 5% 
dengan penyerahan FOB 
Bakau/Buluminung ditambah Rp 75,- 
per kilogram. Apabila kualitas yang 
ada hanya FFA 3,5% maka harga 
acuan ditambah Rp 50,- per kilogram. 

32.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar Kelapa Sawit No. 69/SSS-
GMR/II/2013 tanggal 26 Februari 
2013 

a. Perseroan selaku 
pembeli; 

b. PT Gemareksa 
Mekarsari (“PT 
GM”) 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

Perseroan membeli TBS Kelapa 
Sawit milik PT GM untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik 
Perseroan. 

33.  Perjanjian Jual BeliTandan Buah 
Segar Kelapa Sawit No. 
72/LGL/MKT/SSS-BSJ/VI/2013 
tanggal 25 Februari 2013 

a. Perseroan; dan
b. PT Banua Sarana 

Jaya (“PT BSJ”). 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

Perseroan membeli TBS Kelapa 
Sawit milik PT BSJ untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik 
Perseroan. 

34.  Perjanjian Jasa Pengangkutan 
Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS) No. 
069/LGL/SSS-BLS.001/VII/2013 

a. Perseroan; dan 
b.   PT Borneo 

Langgeng 
Sejahtera 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

BLS melakukan pengangkutan atas 
tandan buah segar milik Perseroan 
dari lokasi yang ditentukan oleh 
Perseroan ke pabrik kelapa sawit 
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tanggal 8 Juli 2013 (“PTBLS”) milik Perseroan dengan nilai kontrak 

sebesar Rp4.463.843.727 
35.  Perjanjian Jasa Pengangkutan TBS 

ke PKS No. 71/LGL/SSS-
BLS.011/VII/2013 tanggal 8 Juli 
2013 

a. Perseroan; dan
b. BLS 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

BLS melakukan pengangkutan atas 
tandan buah segar milik Perseroan 
dari lokasi yang ditentukan oleh 
Perseroan ke pabrik kelapa sawit 
milik Perseroan dengan nilai kontrak 
sebesar Rp2.599.426.904. 

36.  Perjanjian Jasa Pengangkutan TBS 
ke PKS No. 74/LGL/ SSS-
BLS.001/VII/2013 tanggal 8 Juli 
2013 

a. Perseroan; dan
b. PT BLS 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

BLS melakukan pengangkutan atas 
83.507,89 ton tandan buah segar 
milik Perseroan dari lokasi yang 
ditentukan oleh Perseroan ke pabrik 
kelapa sawit milik Perseroan dengan 
nilai kontrak sebesar 
Rp2.698.823.704. 

37.  Perjanjian Jasa Pengangkutan TBS 
ke PKS No.75/LGL.SSS-
BLS.001/VII/2013, tanggal 8 Juli 
2013 

a. Perseroan; dan
b. PT BLS 

Sampai dengan 
31 Desember 

2013 

BLS melakukan pengangkutan atas 
tandan buah segar milik Perseroan 
dari lokasi yang ditentukan oleh 
Perseroan ke pabrik kelapa sawit 
milik Perseroan dengan nilai kontrak 
sebesar Rp3.010.519.357 

38.  Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 
Limbah Berbahaya dan Beracun 
(B3_ antara Perseroan dengan PT 
Asri Jaya Utama No. 
37/LGL/EHS/SSS-MAJU/V/2013 
tertanggal 15 Mei 2013 

a.  Perseroan; dan  
b. PT Maju Asri Jaya 

Utama (“PT 
MAJU”) 

15 Mei 2014 Para Pihak sepakat untuk 
mengadakan kerjasama pengelolaan 
limbah bahan berbahaya beracun 
(Limbah B3) yang dihasilkan dari 
kegiatan operasional kegiatan usaha 
di perkebunan kelapa sawit 
Perseroan oleh PT MAJU di lokasi 
perkebunan milik Perseroan sesuai 
dengan spesifikasi yang telah 
disepakati. Pekerjaan pengelolaan 
limbah B3 meliputi pekerjaan 
mengangkut, mengumpulkan dan 
memanfaatkan atau mengolah 
Limbah B3 yang dihasilkan dari 
kegiatan operasional perkebunan 
kelapa sawit Perseroan. 

B. PT MMS 
1. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-

LS-0007550-012 (2275-012-B-7550) 
tanggal 14 Maret 2012 

a. PT MMS selaku 
Lessee; dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 14 
Maret 2015 

Objek pembiayaan adalah 1 Unit 
Caterpillar 416E Backhoe Loader; 
tahun pembuatan 2012 dengan jumlah 
seluruh angsuran uang sewa: 
Rp925.470.000. 
 

2. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007546-011 (2275-011-B-7546) 
tanggal 8 Maret 2012  

a. PT MMS selaku 
Lessee; dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 15 
Maret 2015 

Objek pembiayaan adalah5 unit 
Mitsubishi FE 74HDV 125PS dump 
truck; tahun pembuatan 2011 dengan 
Jumlah Seluruh angsuran Uang Sewa 
Rp1.645.599.600. 

3. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0006642-007 (2275-007-B-6642) 
tanggal 10 Desember 2010 

a. PT MMS selaku 
Lessee; dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 17 
Januari 2014 

Objek pembiayaan adalah1 unit 
Mitsubishi FE84 BC mikrobus complete 
with 30 seats AC Sanden, warna putih; 
tahun pembuatan 2010 dengan Jumlah 
Seluruh angsuran Uang Sewa 
Rp466.516.800. 

4. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007529-010 (2275-010-B-7529) 
tanggal 24 Februari 2012  

a. PT MMS selaku 
Lessee; dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 27 
Februari 2015 

Objek pembiayaan adalah1 unit 
Caterpillar 305.5D CR Mini Hydraulic 
Excavator Plus 290-3076 Pins Bucket 
36” (7.8.CUFT); tahun pembuatan 2012 
dengan Jumlah Seluruh angsuran 
Uang Sewa Rp732.135.600. 

5. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007459-009 (2275-009-B-7459) 
tanggal 20 Januari 2012 

a. PT MMS selaku 
Lessee; dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 20 
Januari 2015 

Objek pembiayaan adalah1 unit 
Caterpillar 305.5D CR Mini Hydraulic 
Excavator Plus 290-3076 Pins Bucket 
36” (7.8.CUFT); tahun pembuatan 2012 
dengan Jumlah Seluruh angsuran 
Uang Sewa Rp732.135.600. 
 

6. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007059-008 (2275-008-B-7059) 
tanggal 8 Agustus 2011 

a. PT MMS selaku 
Lessee; dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 16 
Agustus 2014 

Obyek pembiayaan adalah 1 unit 
Caterpillar 236B3 Skid Steer Loader 
Plus General Purpose Bucket 0.40 
Cum dengan nomor seri A9H01668; 1 
unit Caterpillar 924HZ Wheel Loader 
(Z-Bar) Plus General Purpose Bucket 
1.8 Cum; dan 
1 unit Caterpillar DP35ND Diesel 
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Pneumatic (Caterpillar Forklift – Japan) 
dengan nomor seri CT14E-80013 
dengan Jumlah Seluruh angsuran 
Uang Sewa Rp2.036.487.600 

7. Perjanjian Jual Beli TBS antara PT 
MMS dengan PT Gemareksa 
Mekarsari No. 040/MMS-GMR/II/2013 
tanggal 26 Februari 2013 

a.   PT MMS;dan 
b. PT Gemareksa 

Mekarsari (”PT GM”) 

Masa perjanjian 
adalah dari tanggal 
26 Februari 2013 

sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT MMS membeli TBS Kelapa Sawit 
milik PT GM untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT MMS 

8.  Perjanjian Jual Beli TBS antara PT 
MMS dengan Koperasi Sawit Karya 
Mandiri No. 061/02/Jan/2013 tanggal 
02 Januari 2013 

a.   PT MMS;dan 
b. Koperasi Sawit 

Karya Mandiri 

02 Januari 2013 
sampai dengan 31 

Desember 2013 

PT MMS membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Koperasi Sawit Karya Mandiri 
untuk diolah di perkebunan kelapa 
sawit milik PT MMS 

9.  Perjanjian Jual Beli TBS antara PT 
MMS dengan Koperasi Sawit Karya 
Mandiri No. 044/02/Jan/2013 tanggal 
02 Januari 2013 

a. PT MMS;dan 
b. Koperasi Sawit 

Karya Mandiri 

02 Januari 2013 
sampai dengan 31 

Desember 2013 

PT MMS membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Koperasi Sawit Karya Mandiri 
untuk diolah di perkebunan kelapa 
sawit milik PT MMS 

     
10.  Perjanjian Jual Beli TBS antara PT 

MMS dengan PT Banua Sarana Jaya 
No. 40/LGL/MKT/MMS-BSJ/VI/2013 
tanggal 24 Juni 2013 
 

a. PT MMS;dan 
b. PT BSJ 

24 Juni 2013 
sampai dengan 31 

Desember 2013 

PT MMS membeli TBS Kelapa Sawit 
milik PT BSJ untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT MMS 

11.  Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa 
Sawit (CPO) No. 
059/SMART/PJB/LGL/IV/2013 antara 
Perseroan dengan SMART tanggal 1 
April 2013 

a. Perseroan selaku 
penjual;  

b. PT MMS  selaku 
penjual; 

c. PT KSA  selaku 
penjual; 

d. PT TSA  selaku 
penjual; dan 

e. SMART selaku 
pembeli. 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

 

Perseroan, PT MMS, PT KSA, dan 
PT TSA menjual dan menyerahkan 
CPO kepada SMART sebanyak 36.000 
ton dengan ketentuan untuk transaksi 
jual beli CPO setiap minggunya 
sebesar 1.000 ton. Perseroan 
menjamin kepada SMART bahwa pada 
saat penyerahan Free Fatty Acid (FFA) 
CPO adalah maksimum 5% sementara 
moisture and impurities adalah 
maksimum 0,5%. 
 
Para Pihak sepakat bahwa harga jual 
beli akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra Kumai 
kualitas FFA 5% penyerahan FOB 
Bumiharjo. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% makan harga acuan 
dikurangi Rp 50,- per kilogram. Apabila 
dalam suatu periode bulan tidak 
diselenggarakan tender Astra Kumai 
maka tidak ada harga yang akan 
dipakai untuk perhitungan hari tersebut. 
Apabila dalam suatu periode tidak 
diselenggarakan tender Astra Kumai 
maka harga jual beli akan mengacu 
pada harga pemenang tender CPO 
Astra Bakau/Buluminung kualitas FFA 
5% dengan penyerahan FOB 
Bakau/Buluminung ditambah Rp 75,- 
per kilogram. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% maka harga acuan 
ditambah Rp 50,- per kilogram. 

12.  Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa 
Sawit (CPO) No. 
060/SMART/PJB/LGL/IV/2013 antara 
Perseroan dengan PT Sinar Mas Agro 
Resources and Technology Tbk 
(“SMART”) tanggal 1 April 2013 

a. Perseroan selaku 
penjual;  

b. PT MMS  selaku 
penjual; 

c. PT KSA  selaku 
penjual; 

d. PT TSA  selaku 
penjual; dan 

e. SMART selaku 
pembeli. 
 

 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

Perseroan, PT MMS, PT KSA, dan 
PT TSA menjual dan menyerahkan 
CPO kepada SMART sebanyak 18.000 
ton dengan ketentuan untuk transaksi 
jual beli CPO setiap bulannya sebesar 
2.000 ton. Perseroan menjamin kepada 
SMART bahwa pada saat penyerahan 
Free Fatty Acid (FFA) CPO adalah 
maksimum 5% sementara moisture and 
impurities adalah maksimum 0,5%. 
 
Para Pihak sepakat bahwa harga jual 
beli akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra Kumai 
kualitas 5% penyerahan FOB 
Bumiharjo. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% makan harga acuan 
dikurangi Rp 50,- per kilogram. Apabila 
dalam suatu periode bulan tidak 
diselenggarakan tender Astra Kumai 
maka tidak ada harga yang akan 
dipakai untuk perhitungan hari tersebut. 
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13.  Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun No. 33/lgl/hs/MMS-
Maju/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 

a. PT MMS; 
b. PT Maju Asri Jaya 

Utama (“PTMAJU”) 

15 Mei 2013 
sampai dengan 15 

Mei 2014 

PT MAJU sepakat untuk melaksanakan 
pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan 
dari kegiatan operasional kegiatan 
usaha PT MMS di perkebunan kelapa 
sawit milik PT MMS. 

14.  Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah 
Segar ke Pabrik Kelapa Sawit No. 
014/PP/MMS-BLS.004/VII/2013 
tanggal 8 Juli 2013 

a. PT MMS; dan  
b. PT BLS 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT BLS melakukan pengangkutan atas 
tandan buah segar milik PT MMS dari 
lokasi yang ditentukan oleh PT MMS ke 
pabrik kelapa sawit milik PT MMS 
dengan nilai kontrak sebesar 
Rp4.312.857.330. 

15.  Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah 
Segar ke Pabrik Kelapa Sawit No. 
039/LGL/MMS-BLS.006/VII/2013 
tanggal 8 Juli 2013 

a. PT MMS; dan  
b. PT BLS 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT BLS melakukan pengangkutan atas 
tandan buah segar milik PT MMS dari 
lokasi yang ditentukan oleh PT MMS ke 
pabrik kelapa sawit milik PT MMS 
dengan nilai kontrak sebesar 
Rp3.782.532.206. 

16.  Perjanjian Kerja Pembuatan 2 Unit 
Storage Tank Kapasitas Dua Ribu 
(2.000) Metric Ton (MT) Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS) Suayap No. 03/LGL/SP-
ENG/MMS-MKM/II/2013 tanggal 18 
Februari 2013 sebagaimana terakhir 
kali diubah dengan Addendum 
Perjanjian tertanggal 4 Juni 2013 

a. PT MMS; dan  
b. PT MKM. 

Berlaku 270 hari 
sejak 

ditandatanganinya 
perjanjian ini 

PT MMS menunjuk PT MKM untuk 
melakukan pekerjaan pembuatan 
storage tank kapasitas 2.000 MT di 
pabrik kelapa sawit milik PT MMS. Nilai 
pekerjaan tersebut sebesar Rp 
665.700.000, dengan perincian untuk 
pekerjaan civil sebesar Rp 214.305.802 
dan pekerjaan (semi turnkey project) 
mechanical sebesar Rp 441.394.198 di 
luar PPN 10% namun sudah termasuk 
PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2%. 

C. PT KSA 
1.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-

LS-0006725-005 (2255-005-B-6725) 
tanggal 7 Januari 2011 

c. PT KSA selaku 
Lessee;dan 

d. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dnegan 17 
Januari 2014 

Objek pembiayaan adalah 3 Unit 
Mitsubishi Triton Single Cabin dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa: 
Rp780.138.000.  

2.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0006644-004 (2255-004-B-6644) 
tanggal 10 Desember 2010 

a. PT KSA selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

 

Sampai dengan 17 
Desember 2013 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi FE84 BC Mikrobus dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa: 
Rp466.516.800. 

3.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007018-007 (2255-007-B-7018) 
tanggal 19 Juli 2011 

a. PT KSA selaku 
Lessee;dan 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

 

Sampai dengan 22 
Juli 2014 

Objek pembiayaan adalah 1 unit 
Mitsubishi FE 84 Bus Sekolah tahun 
pembuatan 2011dengan jumlah seluruh 
angsuran uang sewa: Rp486.370.800. 

4.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007079-008 (2255-008-B-7079) 
tanggal 24 Agustus 2011 

a. PT KSA selaku 
Lessee; 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

Sampai dengan 25 
Agustus 2014 

Objek pembiayaan adalah 2 unit Farm 
Tractor MF Type 455 Xtra-4WD dengan 
jumlah seluruh angsuran uang sewa: 
Rp832.392.000. 

5.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007219-009 (2255-009-B-7219) 
tanggal 17 Oktober 2011 

a. PT KSA selaku 
Lessee; 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

 

Sampai dengan 25 
Oktober 2014 

Objek pembiayaan adalah 1 (unit) 
Mitsubishi FE 84 BC Micro Bus, 30 
Seat 
dengan jumlah seluruh angsuran uang 
sewa: Rp489.938.400. 

6.  Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 34-
LS-0007590-010 (2255-010-B-7590) 
tanggal 26 Maret 2012 

a. PT KSA selaku 
Lessee; 

b. PT CSUL selaku 
Lessor 

 

Sampai dengan 28 
Maret 2015 

Objek pembiayaan adalah 1 (satu) unit 
Caterpillar 924HZ Wheel Loader (Z-
Bar) Plus: General Purpose Bucket 1.8 
Cumdengan jumlah seluruh angsuran 
uang sewa: Rp1.382.940.000. 

7.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 44/02/Jan/2013 tanggal 2 
Januari 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Koperasi Sawit 

Karya Mandiri 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Koperasi Sawit Karya Mandiri 
untuk diolah di perkebunan kelapa 
sawit milik PT KSA 

8.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 16/02/Jan/2013 tanggal 2 
Januari 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Iswanto 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Iswanto untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT KSA 

9.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 17/02/Jan/2013 tanggal 2 
Januari 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Jusrial 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Jusrial untuk diolah di perkebunan 
kelapa sawit milik PT KSA 

10.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 25/02/Jan/2013 tanggal 2 
Januari 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Parnu 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Parnu untuk diolah di perkebunan 
kelapa sawit milik PT KSA 

11.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 60/02/Jan/2013 tanggal 2 
Januari 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Konco Purnanto 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Konco Purnanto untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT KSA 

12.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 6/02/Jan/2013 tanggal 2 
Januari 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Andi H. Hamsah 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Andi H. Hamsah untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT KSA 
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13.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 

Segar No. 80/03/Jan/2013 tanggal 23 
Maret 2013 

a. PT KSA; dan 
b. Sigit Parmanto 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik Sigit Parmanto untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT KSA 

14.  Perjanjian Jual Beli Tandan Buah 
Segar No. 34/LGL/MKT/KSA-
BSJ/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 

a. PT KSA; dan 
b. PT BSJ 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT KSA membeli TBS Kelapa Sawit 
milik PT BSJ untuk diolah di 
perkebunan kelapa sawit milik PT KSA 

15.  Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa 
Sawit (CPO) No. 
059/SMART/PJB/LGL/IV/2013 antara 
Perseroan dengan SMART tanggal 1 
April 2013 

a. Perseroan selaku 
penjual;  

b. PT MMS  selaku 
penjual; 

c. PT KSA  selaku 
penjual; 

d. PT TSA  selaku 
penjual; dan 

e. SMART selaku 
pembeli. 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

Perseroan, PT MMS, PT KSA, dan 
PT TSA menjual dan menyerahkan 
CPO kepada SMART sebanyak 36.000 
ton dengan ketentuan untuk transaksi 
jual beli CPO setiap minggunya 
sebesar 1.000 ton. Perseroan 
menjamin kepada SMART bahwa pada 
saat penyerahan Free Fatty Acid (FFA) 
CPO adalah maksimum 5% sementara 
moisture and impurities adalah 
maksimum 0,5%. 
 
Para Pihak sepakat bahwa harga jual 
beli akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra Kumai 
kualitas FFA 5% penyerahan FOB 
Bumiharjo. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% makan harga acuan 
dikurangi Rp 50,- per kilogram. Apabila 
dalam suatu periode bulan tidak 
diselenggarakan tender Astra Kumai 
maka tidak ada harga yang akan 
dipakai untuk perhitungan hari tersebut. 
Apabila dalam suatu periode tidak 
diselenggarakan tender Astra Kumai 
maka harga jual beli akan mengacu 
pada harga pemenang tender CPO 
Astra Bakau/Buluminung kualitas FFA 
5% dengan penyerahan FOB 
Bakau/Buluminung ditambah Rp 75,- 
per kilogram. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% maka harga acuan 
ditambah Rp 50,- per kilogram. 

16.  Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa 
Sawit (CPO) No. 
060/SMART/PJB/LGL/IV/2013 antara 
Perseroan dengan PT Sinar Mas Agro 
Resources and Technology Tbk 
(“SMART”) tanggal 1 April 2013 

a. Perseroan selaku 
penjual;  

b. PT MMS  selaku 
penjual; 

c. PT KSA  selaku 
penjual; 

d. PT TSA  selaku 
penjual; dan 

e. SMART selaku 
pembeli. 
 

 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

Perseroan, PT MMS, PT KSA, dan 
PT TSA menjual dan menyerahkan 
CPO kepada SMART sebanyak 18.000 
ton dengan ketentuan untuk transaksi 
jual beli CPO setiap bulannya sebesar 
2.000 ton. Perseroan menjamin kepada 
SMART bahwa pada saat penyerahan 
Free Fatty Acid (FFA) CPO adalah 
maksimum 5% sementara moisture and 
impurities adalah maksimum 0,5%. 
 
Para Pihak sepakat bahwa harga jual 
beli akan mengacu pada harga 
pemenang tender CPO Astra Kumai 
kualitas 5% penyerahan FOB 
Bumiharjo. Apabila kualitas yang ada 
hanya FFA 3,5% makan harga acuan 
dikurangi Rp 50,- per kilogram. Apabila 
dalam suatu periode bulan tidak 
diselenggarakan tender Astra Kumai 
maka tidak ada harga yang akan 
dipakai untuk perhitungan hari tersebut. 

17.  Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) No. 32/LGL/HS/KSA-
MAJU/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 

a. PT KSA; dan 
b. PT MAJU 

Sampai dengan 15 
Mei 2014 

PT MAJU sepakat untuk melaksanakan 
pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan 
dari kegiatan operasional kegiatan 
usaha PT KSA di perkebunan kelapa 
sawit milik PT KSA. 

18.  Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah 
Segar ke Pabrik Kelapa Sawit No. 
35/LGL/KSA-BLS.011/VII/2013 tanggal 
8 Juli 2013 

a. PT KSA; dan 
b. PT BLS 

Sampai dengan 31 
Desember 2013 

PT BLS melakukan pengangkutan atas 
tandan buah segar milik PT KSA dari 
lokasi yang ditentukan oleh PT KSA ke 
pabrik kelapa sawit milik PT KSA 
dengan nilai kontrak sebesar 
Rp2.827.983.199. 

19.  Master Agreement No. 050/TRD-
MA/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 

a. PT KSA; dan 
b. PT SAP 

Berlaku sepanjang 
PT KSA tidak 

melakukan 
wanprestasi atas 
kontrak jual beli 

 
 

PT KSA menjual dan menyerahkan 
komoditi Crude Palm Oil dan Palm 
Kernel kepada PT SAP berdasarkan 
kontrak jual beli 
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20.  Perjanjian Kerja Pembangunan 

Extension Line-2 PKS Natai Baru 
Kapasitas 30 TPH antara KSA dan PT 
MKM No. 001/LGL/SP-ENG/KSA-
MKM/XI/2012 tanggal 26 November 
2012 sebagaimana diubah dengan  
Addendum terhadap Perjanjian Kerja 
Pembangunan Extension Line-2 PKS 
Natai Baru Kapasitas 30 TPH antara 
KSA dan MKM tanggal 04 Juni 2013 

a. PT KSA; dan 
b. PT MKM. 

Berlaku selama 390 
hari dan berlaku 

efektif sejak tanggal 
26 November 2012 

KSA menunjuk PT MKM untuk 
melakukan pekerjaan pembangunan 
pengembangan dan/atau perluasan 
gedung pabrik dan penambahan 
kapasitas produksi pada pabrik 
pengolahan kelapa sawit  yang terletak 
di Natai Baru untuk penambahan line 
kedua terhadap line pertama dengan 
kapasitas sebesar 30 ton/jam dan 
harga atas pekerjaan pembangunan 
extension line-2 sebesar
Rp 12.468.000.000. 

 
Perjanjian Kemitraan 
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A. Perseroan 
1. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 

Perkebunan Kelapa Sawit Antara 
Perseroan Dengan Desa Kondang 
Tanggal 1 Mei 2013 

a. Perseroan; dan 
b. Desa Kondang 

25 tahun Para pihak sepakat untuk mengikatkan 
diri untuk mengadakan kerjasama 
dalam pembangunan dan pengelolaan 
kebun plasma  Tanah Kas Desa 
(“TKD”) Kondang dengan pengelolaan 
manajemen Perseroan, dan Perseroan 
berjanji untuk membantu Desa 
Kondang dalam memperoleh pinjaman 
untuk tujuan sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma TKD dari 
bank atau lembaga 
pembiayaan.Dimana terhadap kebun 
plasma TKD tersebut telah ditanam 
pada awal tahun 2013 seluas
10 hektar. 

Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh Perseroan meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan; 
 Pembangunan kebun; 
 Penanaman; 
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa Tanaman Belum 
Menghasilkan (“TBM”) dan 
tanaman menghasilkan (“TM”); 

 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana jalan; 

 Pemanenan; 
 Transportasi bibit dan Tandan 

Buah Segar (“TBS”); dan 
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 

 
Bantuan Perseroan kepada Desa 
Kondang dalam memperoleh pinjaman 
dari bank atau lembaga pembiayaan 
mencakup: 

 Pencarian sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma 
TKD, melakukan perhitungan 
jumlah biaya pembangunan kebun 
serta perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga; 

 TBS dari hasil kebun Desa 
Kondang wajib dijual kepada 
Perseroan, dengan harga 
penjualan mengikuti Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal 
Perkebunan dan secara periodik 
setiap bulannya akan dilakukan 
perhitungan oleh Tim Penetapan 
Harga Buah Tandan Segar 
plasma yang difasilitasi 
Pemerintah Daerah dan Dinas 
Perkebunan Kabupaten 
Kotawaringin Barat Propinsi 
Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan Perseroan dan Desa 
Kondang. 
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2. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 

Perkebunan Kelapa Sawit Antara 
Perseroan Dengan Desa Rungun 
Tanggal 29 Oktober 2012 

a. Perseroan; dan 
b. Desa Rungun 

25 tahun Para pihak sepakat untuk mengadakan 
kerjasama dalam pembangunan dan 
pengelolaan kebun plasma  TKD 
Rungun dengan pengelolaan 
manajemen Perseroan, dan Perseroan 
berjanji untuk membantu Desa Rungun 
dalam memperoleh pinjaman untuk 
tujuan sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma TKD 
Rungun dari bank atau lembaga 
pembiayaan. 
 
Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh Perseroan meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan; 
 Pembangunan kebun; 
 Penanaman; 
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan TM; 
 Pemeliharaan sarana dan 

prasarana jalan; 
 Pemanenan; 
 Transportasi bibit dan TBS; dan 
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 

 
Bantuan Perseroan kepada Desa 
Rungun dalam memperoleh pinjaman 
dari bank atau lembaga pembiayaan 
mencakup: 

 Pencarian sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma 
TKD, melakukan perhitungan 
jumlah biaya pembangunan kebun 
serta perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga; 

 
 TBS dari hasil kebun Desa 

Rungun wajib dijual kepada 
Perseroan, dengan harga 
penjualan mengikuti Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal 
dan secara periodik setiap 
bulannya akan dilakukan 
perhitungan oleh Tim Penetapan 
Harga Buah Tandan Segar 
plasma yang difasilitasi 
Pemerintah Daerah dan 
Perkebunan Dinas Perkebunan 
Kabupaten Kotawaringin Barat 
Propinsi Kalimantan Tengah, 
dengan melibatkan Perseroan dan 
Desa Rungun. 

3. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit Antara 
Perseroan Dengan Kelompok Tani 
Mitra Sulung Abadi, Desa Sulung, 
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tanggal 30 April 
2012 

a. Perseroan; dan 
b. Kelompok Tani 

Mitra Sulung Abadi 

25 tahun Para pihak sepakat untuk mengikatkan 
diri untuk mengadakan kerjasama 
dalam pembangunan dan pengelolaan 
kebun plasma Mitra Sulung Abadi. 
 
Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh Perseroan meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan; 
 Pembangunan kebun; 
 Penanaman; 
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan TM; 
 Pemeliharaan sarana dan 

prasarana jalan; 
 Pemanenan; 
 Transportasi bibit dan TBS; dan 
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 
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Bantuan Perseroan kepada Desa 
Sulung dalam memperoleh pinjaman 
dari bank atau lembaga pembiayaan 
mencakup: 

 Pencarian sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma 
TKD, melakukan perhitungan 
jumlah biaya pembangunan kebun 
serta perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga; 

 Baku teknis pembangunan kebun 
seluruhnya menjadi tanggung 
jawab Perseroan namun tetap 
berkoordinasi dengan instansi 
teknis terkait; 

 TBS dari hasil kebun kebun Mitra 
Sulung Abadi wajib dijual kepada 
Perseroan, dengan harga 
penjualan mengikuti Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal 
Perkebunan dan secara periodik 
setiap bulannya akan dilakukan 
perhitungan oleh Tim Penetapan 
Harga Buah Tandan Segar 
plasma yang difasilitasi 
Pemerintah Daerah dan Dinas 
Perkebunan Kabupaten 
Kotawaringin Barat Propinsi 
Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan Perseroan dan Mitra 
Sulung Abadi. 

4. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit Antara 
PerseroanDengan Kelompok Tani Mit 
Tani Abadi Tanggal 30 April 2012 

a. Perseroan; dan 
b. Kelompok Tani Mit 

Tani Abadi 

25 tahun Kelompok Tani Tani Mit Tani Abadi 
menunjuk Perseroan dan Perseroan 
sepakat untuk menjadi mitra bisnis 
Kelompok Tani Mit Tani Abadi dalam 
pembangunan dan pengelolaan 
kebunplasma seluas 60,72 Ha. 
 
Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh Perseroan yang meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan;  
 Pembangunan kebun;  
 Penanaman;  
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan TM 
 Pemeliharaan sarana dan 

prasarana jalan;  
 Pemanenan;  
 Transportasi bibit dan TBS; dan 
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 

 
Bantuan Perseroan kepada Kelompok 
Tani dalam memperoleh pinjaman dari 
bank atau lembaga pembiayaan 
mencakup: 

 Pencarian sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma, 
melakukan perhitungan jumlah 
biaya pembangunan kebun serta 
perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga;  

 Pemberian bimbingan, arahan 
serta pelatihan yang antara lain 
berbentuk bimbingan secara 
langsung kepada Kelompok Tani 
dalam teknis berkebun kelapa 
sawit yang baik dan benar;  

 TBS dari hasil kebun Kelompok 
Tani Tani Mit Tani Abadi, wajib 
dijual kepada Perseroan, dengan 
harga penjualan mengikuti Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal 
Perkebunan dan secara periodik 
setiap bulannya akan dilakukan 
perhitungan oleh Tim Penetapan 
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Harga Buah Tandan Segar 
plasma yang difasilitasi 
Pemerintah Daerah dan Dinas 
Perkebunan Kabupaten 
Kotawaringin Barat Propinsi 
Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan Perseroan dan 
Kelompok Tani Tani Mit Tani 
Abadi. 

5. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit Desa Mekar 
Mulya Dengan Perseroan Tanggal 09 
Juni 2012 

a. Perseroan; dan 
b. Desa Mekar Mulya 

25 tahun Perjanjian ini dibuat terkait dengan 
program revitalisasi perkebunan seluas 
10 Ha dengan pengelolaan manajemen 
satu atap yang meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan;  
 Pembangunan kebun;  
 Penanaman;  
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan tanaman 
menghasilkan TM; 

 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana jalan;  

 Pemanenan;  
 Transportasi bibit dan TBS;  
  Kegiatan-kegiatan lain yang 

terkait dengan pengelolaan kebun 
plasma;  
 

Bantuan Perseroan kepada Desa 
Mekar Mulya dalam memperoleh 
pinjaman dari atau lembaga 
pembiayaan mencakup:  

 Pencairan sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma 
TKD, melakukan perhitungan 
jumlah biaya pembangunan kebun 
serta perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga;  

 TBS dari hasil kebun Desa Mekar 
Mulya, wajib dijual kepada 
Perseroan, dengan harga 
penjualan mengikuti Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal 
Perkebunan secara periodik setiap 
bulannya akan dilakukan 
perhitungan oleh Tim Penetapan 
Tandan Buah Segar plasma yang 
difasilitasi Pemerintah Daerah dan 
Dinas Perkebunan Kabupaten 
Lamandau Propinsi Kalimantan 
Tengah, dengan melibatkan Para 
Pihak.  

6. Perjanjian Kerjasama Desa Sulung 
Dengan Perseroan Dalam Rangka 
Revitalisasi Kebun Kelapa Sawit Pada 
Tanah Kas Desa (TKD) Sulung tanggal 
07 Desember 2009 

a. Perseroan; 
b. Desa Sulung 

25 tahun Perjanjian ini dibuat terkait dengan 
Tanah Kas Desa Sulung, seluas 10 
Hektar yang terletak di desa Sulung, 
Kecamatan Arut Selatan. Kabupaten 
Kotawaringin Barat yang merupakan 
tanah milik Desa Sulung (merupakan 
tanah hasil hibah dari Perseroan dan 
ditetapkan sebagai Tanah Kas Desa 
melalui Keputusan Bupati Kotawaringin 
Barat) dan telah ditanami Kelapa Sawit 
oleh Perseroan sejak tahun 2008. 
 
Perjanjian ini bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan desa melalui 
pembangunan kebun kelapa sawit pada 
TKD dalam rangka mewujudkan 
program “Karya Nyata Untuk Negeri” 
dari Perseroan.  
 
Dana untuk pembangunan dan 
pemeliharaan diperkebunan sendiri 
diperoleh dari kredit PT Bank 
Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera 
(“BPR”), dengan ketentuan: 
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 Besarnya biaya pembangunan 

dan pemeliharaan Kebun TKD 
mengacu kepada Surat Keputusan 
Dirjenbun 
No.23/Kpts/RC.110/02/08 tanggal 
28 Februari 2008, yaitu sebesar 
Rp29.653.001 per Hektar; 
 

 Jumlah kredit sesuai dengan 
persetujuan oleh BPR yang 
dikeluarkan secara bertahap 
sesuai dengan perkembangan 
fisik kebun yang dibangun; 

 Suku bunga kredit sesuai dengan 
ketentuan BPR  sebesar 18%, 
dengan ketentuan beban petani 
sebesar 10% sedangkan beban 
Perseroan sebesar 8% per tahun 
 

Untuk mencapai tujuan tersebut, para 
pihak sepakat untuk melakukan 
kegiatan berikut: 

 Desa Sulung menjaminkan 
sertifikat tanah atau Surat 
Keputusan Bupati tentang 
penetapan TKD beserta Surat 
Keterangan Kepemilikan Tanah 
Desa kepada BPR yang akan 
dikembalikan setelah perjanjian 
berakhir; 

 Perseroan melaksanakan 
pembangunan dan pemeliharaan 
Kebun TKD; 

 Perseroan mengelola administrasi 
dana yang berasal dari  BPR 
untuk pembangunan, 
pemeliharaan kebun dan 
penjualan TBS dari Kebun TKD 
dan melaporkannya ke Desa 
Sulung secara berkala; 

 Para pihak melakukan transaksi 
jual beli TBS hasil dari Kebun TKD 
setelah tanaman berumur 48 
bulan (Tanaman Menghasilkan) 
selama jangka waktu kerjasama 

7. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit Desa 
Rangda, Kecamatan Arut Selatan 
Antara Perseroan Dengan Kelompok 
Tani Sepakat Jaya tanggal 20 Juni 
2012 

a. Perseroan; dan 
b. Kelompok Tani 

Sepakat Jaya 

25 tahun Kelompok Tani Sepakat Jaya menunjuk 
Perseroan dan Perseroan sepakat 
untuk menjadi mitra bisnis Kelompok 
Tani Sepakat Jaya dalam 
pembangunan dan pengelolaan 
kebunplasma seluas 253,50 Ha. 
 
Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh Perseroan meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan;  
 Pembangunan kebun;  
 Penanaman;  
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan tanaman 
menghasilkan TM; 

 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana jalan;  

 Pemanenan;  
 Transportasi bibit dan TBS;  
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 
 

Bantuan Perseroan kepada Kelompok 
Tani Sepakat Jaya dalam memperoleh 
pinjaman dari bank atau lembaga 
pembiayaan mencakup:  

 Pencairan sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma, 
melakukan perhitungan jumlah 
biaya pembangunan kebun serta 
perhitungan kewajiban 
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pembayaran pokok dan bunga;  

 Baku teknis pembangunan kebun 
seluruhnya menjadi tanggung 
jawab Perseroan namun tetap 
berkoordinasi dengan instansi 
teknis terkait. 

 Tandan Buah Segar hasil 
Kelompok Tani Sepakat Jaya 
wajib djual kepada Perseroan, 
dengan harga penjualan mengikuti 
Surat Keputusan Direktorat 
Jenderal Perkebunan dan secara 
periodik tiap bulannya dilakukan 
perhitungan oleh Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar 
plasma yang difasilitasi 
Pemerintah Daerah dan Dinas 
Perkebunan Kabupaten 
Kotawaringin Barat Propinsi 
Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan para pihak. 

8. Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka 
Revitalisasi Kebun Kelapa Sawit pada 
Tanah Kas Desa Rangda tanggal 22 
Maret 2009  

a. Perseroan; dan 
b. Desa Rangda 

25 tahun Perjanjian ini dibuat terkait dengan 
Tanah Kas Desa Rangda, seluas 10 
Hektar yang terletak di Desa Rangda, 
Kecamatan Arut Selatan. Kabupaten 
Kotawaringin Barat yang merupakan 
tanah milik Desa Rangda (merupakan 
tanah hasil hibah dari Perseroan dan 
ditetapkan sebagai Tanah Kas Desa 
melalui Keputusan Bupati Kotawaringin 
Barat) dan telah ditanami Kelapa Sawit 
oleh Perseroan sejak tahun 2005 
(“TKD”). 
 
Perjanjian ini bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan desa melalui 
pembangunan kebun kelapa sawit pada 
TKD dalam rangka mewujudkan 
program “Karya Nyata Untuk Negeri” 
dari Perseroan.  
 
Dana untuk pembangunan dan 
pemeliharaan diperkebunan sendiri 
diperoleh dari kredit PT Bank 
Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera 
(“BPR”), dengan ketentuan: 

 Besarnya biaya pembangunan 
dan pemeliharaan Kebun TKD 
mengacu kepada Surat Keputusan 
Dirjenbun No.03/Kpts/RC.110/1/07 
tanggal 18 Januari 2007, yaitu 
sebesar Rp26.117.000 per Hektar; 

 Jumlah kredit sesuai dengan 
persetujuan oleh BPR yang 
dikeluarkan secara bertahap 
sesuai dengan perkembangan 
fisik kebun yang dibangun; 

 Suku bunga kredit sesuai dengan 
ketentuan BPR  sebesar 18%, 
dengan ketentuan beban petani 
sebesar 10% sedangkan beban 
Perseroan sebesar 8% per tahun. 
 

Untuk mencapai tujuan tersebut, para 
pihak sepakat untuk melakukan 
kegiatan berikut: 

 Desa Rangda menjaminkan 
sertifikat tanah atau Surat 
Keputusan Bupati tentang 
penetapan TKD beserta Surat 
Keterangan Kepemilikan Tanah 
Desa kepada BPR yang akan 
dikembalikan setelah perjanjian 
berakhir; 

 Perseroan melaksanakan 
pembangunan dan pemeliharaan 
Kebun TKD; 

 Perseroan mengelola administrasi 
dana yang berasal dari  BPR 
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untuk pembangunan, 
pemeliharaan kebun dan 
penjualan TBS dari Kebun TKD 
dan melaporkannya ke Desa 
Rangda secara berkala; 
Para pihak melakukan transaksi 
jual beli TBS hasil dari Kebun TKD 
setelah tanaman berumur 48 
bulan TM selama jangka waktu 
kerjasama. 

B. MMS 
1. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 

Perkebunan Kelapa Sawit antara MMS 
dengan Desa Umpang, Kecamatan 
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin 
Barat tanggal 31 Juli 2013 
 

a. PT MMS; dan 
b. Para Perangkat 

Daerah Desa 
Umpang, 
Kecamatan Arut 
Selatan, 
Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
(Pejabat 
Sementara Kepala 
Desa, Sekretaris 
Desa, Ketua 
Badan 
Permusyawaratan 
Desa) (“Pihak 
Kedua”) 
 

25 tahun Pihak Kedua melalui Perjanjian ini 
sepakat menunjuk PT MMS sebagai 
mitra bisnis dalam pembangunan dan 
pengelolaan kebun plasma seluas 10 
Ha.Melalui Perjanjian ini MMS bersedia 
untuk bermitra dengan Desa Umpang 
guna membangun kebun plasma 
kelapa sawit (”TKD”) dimana seluruh 
areal akan dikelola oleh PT MMS. 
 
Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh PT MMS meliputi:  

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan;  
 Pembangunan kebun;  
 Penanaman;  
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan tanaman 
menghasilkan TM; 

 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana jalan;  

 Pemanenan;  
 Transportasi bibit dan TBS;  
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 

 
Selain itu melalui perjanjian ini, 
PT MMS akan memberikan bantuan 
kepada Pihak Kedua dalam 
memperoleh pinjaman dari bank atau 
lembaga pembiayaan mencakup: 

 Pencarian sumber pembiayaan 
pembangunan kebun Plasma 
TKD, melakukan perhitungan 
jumlah biaya pembangunan kebun 
serta perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga; 

 Buku teknis pembangunan kebun 
seluruhnya menjadi tanggung 
jawab PT MMS namun tetap 
berkoordinasi dengan instansi 
teknis yang membidanginya; dan 

 TBS dari hasil kebun Pihak 
Kedua, wajib dijual kepada MMS, 
dengan harga penjualan mengikuti 
Surat Keputusan Direktorat 
Jenderal Perkebunan dan secara 
periodik setiap bulannya akan 
dilakukan perhitungan oleh Tim 
Penetapan Harga TBS plasma 
yang difasilitasi Pemerintah 
Daerah dan Dinas Perkebunan 
Kabupaten Kotawaringin Barat 
Propinsi Kalimantan tengah, 
dengan melibatkan PT MMS dan 
Pihak Kedua. 

2. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit antara MMS 
dengan Kelompok Tani Citra Mua 
Sejati Desa Nanga Mua, Kecamatan 
Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin 
Barat tanggal 11 April 2012 

a. PT MMS; dan 
b. Kelompok Tani 

Citras Mua Sejati 
(“CMS”) 

25 tahun PT MMS memberikan pembiayaan 
tahap awal untuk pembangunan kebun 
plasma dan mengelola kebun plasma 
seluas 141,07 Ha yang luasnya dapat 
bertambah seiring dengan 
bertambahnya lahan.  
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Pembiayaan oleh PT MMS kemudian 
akan dikonversi menjadi pinjaman CMS 
kepada PT MMS. Masyarakat desa dan 
kelompok tani akan berusaha 
mendapatkan pinjaman dari bank untuk 
melakukan pembangunan kebun 
dimana PT MMS akan bertindak 
sebagai penjamin.  
 
Setelah kebun menghasilkan, TBS 
wajib dijual kepada PT MMS dengan 
harga yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Pendapatan bersih CMS 
sebelum kredit lunas adalah hasil 
produksi TBS dikurangi biaya-biaya: 
i. Biaya cicilan pokok kredit dan 

bunga atas investasi 
pembangunan kebun sebesar 
35% dihitung dari besarnya 
pendapatan kotor petani plasma;  

ii. Biaya pengelolaan pada saat 
tanaman menghasilkan 
diperkirakan maksimal 30%. Biaya 
pengelolaan meliputi biaya 
pemeliharaan dan perawatan (up-
keep cost), biaya pemupukan 
tanaman, serta biaya-biaya lain 
yang berhubungan langsung 
dengan kebun plasma seperti 
biaya pemeliharaan jalan dan 
jembatan. Biaya ini tidak termasuk 
biaya panen (harvest cost) yang 
meliputi upah panen dan 
transportasi panen;  

iii. Biaya jasa pengelolaan kebun 
sebesar 5% dihitung dari besarnya 
pendapatan kotor petani plasma. 
 

Pendapatan bersih petani plasma 
setelah kredit lunas adalah hasil 
produksi TBS dikurangi biaya-biaya (ii) 
dan (iii) di atas. 
 

3. Perjanjian Kerjasama Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit antara MMS 
dengan Desa Nanga Mua, Kecamatan 
Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin 
Barat tanggal 2 Juni 2012 

a. MMS; 
b. Para Perangkat 

Daerah Desa 
Umpang, 
Kecamatan Arut 
Selatan, 
Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
(Pejabat 
Sementara Kepala 
Desa, Sekretaris 
Desa, Ketua 
Badan 
Permusyawaratan 
Desa) (“Pihak 
Kedua”) 
 

25 tahun MMS memberikan pembiayaan tahap 
awal untuk pembangunan kebun 
plasma dan mengelola kebun plasma 
seluas 10,07 Ha.  
 
Pembiayaan oleh PT MMS kemudian 
akan dikonversi menjadi pinjaman 
kepada PT MMS. Masyarakat desa dan 
kelompok tani akan berusaha 
mendapatkan pinjaman dari bank untuk 
melakukan pembangunan kebun 
dimana PT MMS akan bertindak 
sebagai penjamin.  
 
Setelah kebun menghasilkan, TBS 
wajib dijual kepada MMS dengan harga 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Pendapatan bersih petani plasma 
sebelum kredit lunas adalah hasil 
produksi TBS dikurangi biaya-biaya: 
i. Biaya cicilan pokok kredit dan 

bunga atas investasi 
pembangunan kebun sebesar 
35% dihitung dari besarnya 
pendapatan kotor petani plasma;  

ii. Biaya pengelolaan pada saat 
tanaman menghasilkan 
diperkirakan maksimal 30%. Biaya 
pengelolaan meliputi biaya 
pemeliharaan dan perawatan (up-
keep cost), biaya pemupukan 
tanaman, serta biaya-biaya lain 
yang berhubungan langsung 
dengan kebun plasma seperti 
biaya pemeliharaan jalan dan 
jembatan. Biaya ini tidak termasuk 
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biaya panen (harvest cost) yang 
meliputi upah panen dan 
transportasi panen;  

iii. Biaya jasa pengelolaan kebun 
sebesar 5% dihitung dari besarnya 
pendapatan kotor petani plasma. 

Pendapatan bersih petani plasma 
setelah kredit lunas adalah hasil 
produksi TBS dikurangi biaya-biaya (ii) 
dan (iii) di atas. 

C. PT KSA 
1. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan 

Perkebunan Kelapa Sawit Desa Natai 
Baru dengan PT KSA tanggal 1 Juli 
2013 

a. PT KSA; dan 
b. Desa Natai Baru 

25 tahun Perjanjian kerja sama ini dibuat antara 
PT KSA dan Desa Natai Baru terkait 
dengan kerjasama dalam 
pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma Tanah Kas Desa (TKD) Natai 
Baru dalam satu manajemen, dimana 
kebun plasma akan dibangun, 
dipelihara dan dipanen di bawah 
manajemen PT KSA seluas 9,74 Ha 
dan ditanam pada akhir tahun 2013.  
Pembangunan dan pengelolaan kebun 
plasma oleh PT KSA yang meliputi: 

 Persemaian/pembibitan;  
 Pembukaan lahan;  
 Pembangunan kebun;  
 Penanaman;  
 Pemeliharaan tanaman pada 

masa TBM dan tanaman 
menghasilkan TM; 

 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana jalan;  

 Pemanenan;  
 Transportasi bibit dan TBS; dan 
 Kegiatan-kegiatan lain yang terkait 

dengan pengelolaan kebun 
plasma. 

Melalui perjanjian ini, PT KSA akan 
memberikan bantuan kepada Desa 
Natai Baru dalam memperoleh 
pinjaman dari bank atau lembaga 
pembiayaan mencakup: 

  Pencarian sumber pembiayaan 
pembangunan kebun plasma 
TKD, melakukan perhitungan 
jumlah biaya pembangunan kebun 
serta perhitungan kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga;  

 Baku teknis pembangunan kebun 
seluruhnya menjadi tanggung 
jawab PT KSA namun tetap 
berkoordinasi dengan instansi 
teknis yang membidanginya; dan 

 TBS dari hasil kebun Desa Natai 
Baru, wajib dijual kepada PT KSA, 
dengan harga penjualan mengikuti 
Surat Keputusan Direktorat 
Jenderal Perkebunan dan secara 
periodik setiap bulannya akan 
dilakukan perhitungan oleh Tim 
Penetapan Harga Buah Tandan 
Segar plasma yang difasilitasi 
Pemerintah Daerah dan Dinas 
Perkebunan Kabupaten 
Kotawaringin Barat Propinsi 
Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan PT KSA dan Desa 
Natai Baru. 

2. Naskah Perjanjian Kerjasama Koperasi 
Subur Mandiri dengan PT KSA Dalam 
Rangka Pembangunan dan 
Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 
Dengan Pola Kemitraan No. 
002/Rev/KSA-SM/VI/2009 tanggal 12 
Juni 2009 

a. PT KSA; dan 
b. Koperasi Subur 

Mandiri (“KSM”) 

25 tahun Perjanjian ini dibuat antara PT KSA 
dengan KSM yang berisi mengenai 
maksud kerja sama untuk 
melaksanakan program revitalisasi 
perkebunan untuk peningkatan 
pendapatan masyarakat/anggota 
kelompok tani yang tergabung dalam 
wadah KSM. Bentuk pekerjaan pada 
perjanjian ini adalah: 
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 Pembangunan kebun kelapa sawit 

dan penetapan blok kebun/design 
kebun untuk setiap anggota KSM; 

 Pemeliharaan kebun kelapa sawit 
selama TBM dan TM; 

 Pemanenan dan pengangkutan 
TBS; 

 Pemasaran/penjualan TBS; 
 Administrasi penerimaan kredit 

dan pelunasan kredit pada Bank 
Pelaksana; dan 

 Penataan ulang tahun tahun 
usaha dan sertifikasi lahan. 

 
N. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP 

 
Tabel berikut menyajikan aset tetap berupa bangunan, perkebunan dan pabrik yang dimiliki oleh 
Perseroan dan Entitas Anak: 
 

No. Nama Perkebunan/ 
Pabrik/Bangunan 

Status Tanah/ 
Jangka Waktu Lokasi/Wilayah/Propinsi Keterangan 

1. Natai Baru Estate HGU No. 48 
Tahun 2042 

 
HGU No. 30 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT KSA 

 
Kebun Kelapa Sawit 

PT SSS 
2. PKS Natai Baru HGU No. 48 

Tahun 2042 
 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Pabrik Kelapa Sawit 
PT KSA 

3. Batu Kotam Estate HGU No. 49 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT KSA 

4. Kondang Estate HGU No. 36 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

5. Rungun Estate HGU No.36 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

6. Selangkun Estate HGU No. 36 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

7. PKS Selangkun HGU No. 36 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Pabrik Kelapa Sawit 
PT SSS 

8. Rangda Estate HGU No. 36 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

9. Pulau Estate HGU No. 36 
Tahun 2039 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

10. Sulung Estate HGU No. 47 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

11. PKS Sulung HGU No.47 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Pabrik Kelapa Sawit 
PT SSS 

12. Kenambui Estate HGU No.47 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT SSS 

13. Suayap Estate HGU No. 45 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT MMS 

14. PKS Suayap HGU No. 45 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Pabrik Kelapa Sawit 
PT MMS 

15. KCP Suayap HGU No. 45 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Pabrik Pengolahan PK 
PT MMS 

16. Umpang Estate HGU No. 46 
Tahun 2042 

Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 

Kebun Kelapa Sawit 
PT MMS 
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Perseroan memiliki dan/atau menguasai dan/atau sedang dalam proses perolehan lahan 
berdasarkan Ijin Lokasi dengan keseluruhan luas lahan sekitar 78.071,25 hektar, yang terdiri dari: 
(i) tanah berstatus Hak Guna Usaha (“HGU”) seluas sekitar 30.348,966 hektar; 
(ii) lahan berdasarkan Ijin Lokasi seluas sekitar 29.542,46 hektar; 
(iii) lahan dalam proses pelepasan kawasan hutan dan perpanjangan ijin lokasi seluas sekitar 10.705 

hektar. 
(iv) lahan dalam proses tukar-menukar kawasan hutan seluas sekitar 3.600 hektar; dan  
(v) lahan yang diperoleh Perseroan melalui pelepasan hak atas tanah dari masyarakat seluas sekitar 

3.874,824 hektar. 
 
Berikut adalah ringkasan daftar tanah Perseroan beserta status kepemilikannya:  
 

No. Perusahaan Status Tanah Luas (hektar) Berlaku Hingga Lokasi 
1. Perseroan HGU No. 30 

HGU No. 36 
HGU No. 47 

16.984,826 2039 & 2042 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 
Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan 

Tengah 
  Tanah sedang dalam 

proses Panitia B 
- -  

  Lahan berdasarkan 
Ijin Lokasi 

 -  

2. PT SML HGU - -  
  Tanah sedang dalam 

proses Panitia B 
- -  

  Lahan berdasarkan 
Ijin Lokasi 

26.995,46* 26/06/2015 Kecamatan Delang, dan Kecamatan 
Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah 

3. PT ASP HGU - -  

  Tanah sedang dalam 
proses Panitia B 

- -  

  Lahan berdasarkan 
Ijin Lokasi 

10.705** 3/12/2012 Desa Pembuang Hulu, Ketayang, Manggana, 
Sungai Paring, Kantangan, Paren, Palingkau 

Selatan, Kecamatan Hanau dan Danau 
Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi 

Kalimantan Tengah 
4. PT MMS HGU No. 45 

HGU No. 46 
8.921,38 2042 Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi 

Kalimantan Tengah 
  Tanah sedang dalam 

proses Panitia B 
- -  

  Lahan berdasarkan 
Ijin Lokasi 

- -  

5. PT KSA HGU No. 48 
HGU No. 49 

4.442,76 2042 Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, 
dan Desa Rungun, Kecamatan Kotawaringin 

Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, 
Propinsi Kalimantan Tengah 

  Tanah sedang dalam 
proses Panitia B 

- -  

  Lahan berdasarkan 
Ijin Lokasi 

2.547 2015&2016 Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, 
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Desa 
Kondang, Kecamatan Kotawaringin Lama 

Propinsi Kalimantan Tengah 
TOTAL 70.596,426   

Keterangan: 
*)  Izin Lokasi milik PT SML diberikan sejumlah 26.995,46 hektar terdiri dari kebun inti seluas 12.561,52 hektar dan kebun plasma 

seluas 14.433,94 hektar 
**) Izin Lokasi milik PT ASP saat ini masih dalam proses perpanjangan Izin Lokasi di Bupati Seruyan dan proses pelepasan kawasan 

hutan di Menteri Kehutanan 
 
Selain kepemilikan tanah pada tabel diatas, Perseroan memiliki lahan seluas sekitar 3.600 hektar 
yang berstatus Hutan Produksi tetap (HP). Perseroan telah mengajukan permohonan tukar-menukar 
kawasan hutan produksi tetap tersebut dengan areal pengganti seluas sekitar 3.600 hektar yang 
berstatus Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). Adapun area ini berada di dalam area IUP 
Perseroan yang terletak di Desa Sulung Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 
 
Saat ini, Perseroan telah mendapat surat rekomendasi permohonan kawasan tukar menukan 
kawasan hutan Gubernur Kalimantan Tengah dan proses tukar-menukar hutan yang dilakukan 
Perseroan masih berjalan dan menunggu keputusan dari Menteri Kehutanan.  
 
Perseroan juga memiliki lahan seluas sekitar 3.874,824 hektar yang diperoleh melalui pelepasan hak 
atas tanah dari masyarakat. Sampai saat ini, Perseroan belum mengajukan permohonan HGU atas 
tanah yang diperoleh melalui pelepasan hak atas tanah tersebut. 
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O. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan, Komisaris 
dan Direksi tidak sedang terlibat dalam perkara material. 
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
A. UMUM 
 
Perseroan dan Entitas Anak adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tingkat efektifitas 
yang tinggi dan memiliki profil usia perkebunan yang menarik sehingga dipercaya dapat memberikan 
pertumbuhan usaha yang pesat dalam beberapa tahun kedepan. Hasil TBS per hektar dan tingkat 
ekstraksi minyak Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar 22,3 ton dan 23,2% 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dimana hal tersebut memberikan hasil 
CPO per hektar sebesar 5,2 ton, meskipun area tertanam Perseroan dan Entitas Anak memiliki usia 
rata-rata tanaman yang masih muda, yaitu sekitar 6,91 tahun. Saat ini, kegiatan usaha utama 
Perseroan dan Entitas Anak meliputi penanaman tanaman kelapa sawit, panen dan pengolahan TBS 
yang menghasilkan CPO, inti sawit (Palm Kernel/”PK”) dan PKO dengan pangsa pasar di dalam 
negeri.  
 
Perkebunan kelapa sawit Perseroan berkembang secara signifikan sejak Perseroan memulai usaha 
pada tahun 1995. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengelola 11 perkebunan 
kelapa sawit dengan luas sekitar 33.208 hektar atas perkebunan kelapa sawit dimana 32.562 hektar 
merupakan perkebunan tanaman menghasilkan, empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan satu pabrik 
pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/”KCP”). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2012, Perseroan memproduksi sekitar 227.900 ton CPO dan sekitar 43.944 ton PK, 
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan dan Entitas 
Anak memproduksi sekitar 176.945 ton CPO dan sekitar 32.447 ton PK.  
 
Tanaman kelapa sawit membutuhkan waktu sekitar tiga tahun sampai empat tahun untuk mencapai 
kematangan setelah ditanam dan diklasifikasikan sebagai “tanaman muda” dalam kurun waktu tahun 
ke-empat hingga akhir tahun ke-tujuh. Tanaman kelapa sawit mencapai usia puncak produksi TBS 
atau diklasifikasikan sebagai “tanaman prima” pada kisaran antara delapan tahun sampai dengan 
20 tahun setelah ditanam. Selanjutnya untuk tanaman kelapa sawit yang melebihi 21 tahun setelah 
ditanam, maka tanaman kelapa sawit tersebut diklasifikasikan sebagai “tanaman tua” dan setelah itu 
produktifitas TBS akan menurun secara bertahap. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas 
Anak memiliki area tanaman menghasilkan seluas 32.563 hektar yang terdiri dari,14.612 hektar area 
tanaman muda dengan usia tanaman pada kisaran lebih dari empat tahun dan kurang dari delapan 
tahun, 17.951 hektar tanaman prima dengan usia tanaman pada kisaran lebih dari delapan hingga 
14 tahun. Hingga saat ini, belum ada satu pun tanaman kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak 
yang diklasifikasikan sebagai tanaman tua berdasarkan standar industri dalam perkebunan kelapa 
sawit. Per tanggal 30 Juni 2013, usia rata-rata tertimbang perkebunan kelapa sawit tertanam adalah 
sekitar 7,39 tahun. 
 
Seiring dengan peningkatan pada jumlah tanaman menghasilkan dan peningkatan pada hasil 
produksi dari area tertanam Perseroan yang berada pada usia produktif, produksi TBS Perseroan 
mengalami peningkatan menjadi 308.785 ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013, sedangkan untuk akhir tahun yang berakhir pada tahun 2012, produksi TBS Perseroan 
meningkat menjadi sebesar 715.095  ton dimana pada tahun 2011 sebesar 619.713  ton dan pada 
tahun 2010 sebesar 406.279 ton. Selain itu, pada tahun 2012 rata-rata produksi perkebunan tanaman 
menghasilkan Perseroan sebesar 22,3 ton TBS per hektar meskipun tanaman Perseroan masih 
tergolong tanaman muda. Untuk beberapa tahun kedepan, Perseroan berharap bahwa produksi TBS 
dari perkebunan Perseroan akan terus meningkat dan kian meningkat seiring dengan tingkat 
produktifitas tanaman kelapa sawit dalam mencapai puncak produksi. 
 
Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki empat PKS dengan total kapasitas sebesar 240 ton 
TBS per jam atau 1.440.000 ton TBS per tahun, Perseroan sedang dalam proses meningkatkan total 
kapasitas menjadi 255 ton TBS per jam atau 1.530.000 ton TBS per tahun yang ditargetkan akan 
beroperasi pada akhir tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pabrik, Perseroan dan 
Entitas Anak berencana melakukan penambahan kapasitas dengan membangun dua PKS baru di 
lahan milik PT SML dan PT ASP yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2017. Kedua PKS 
ini diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 60 ton TBS per jam atau 360.000 ton 
TBS per tahun, sehingga total kapasitas produksi PKS Perseroan dan Entitas Anak menjadi 315 ton 
TBS per jam atau 1.890.000 ton TBS per tahun di akhir tahun 2017. Selain itu, Perseroan, melalui 
PT MMS juga memiliki satu KCP dengan kapasitas 150 ton PK per hari atau 45.000 ton PK per tahun.  
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Perseroan  juga mengelola seluruh perkebunan, penjualan produk dan pemasaran pada perusahaan 
afiliasi Perseroan, PT TSA dan PT SMU, yang dimana Perseroan menerima biaya jasa sesuai 
dengan Perjanjian Jasa dan Pengelolaan (Service and Management Agreement) dan Perjanjian 
Pemasaran (Marketing Agreement) yang keduanya telah ditandatangani pada tanggal 30 Juni, 2013, 
telah termasuk sekitar enam perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 30.818 hektar perkebunan 
kelapa sawit dan satu pabrik PKS. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2013, penjualan Perseroan sebesar Rp892 miliar, laba bruto sebesar 
Rp404 miliar, EBITDA sebesar Rp435 miliar, dan total laba komprehensif periode/tahun berjalan 
setelah efek penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk sebesar 
Rp180 miliar. Sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2012 penjualan Perseroan sebesar Rp1.880 
miliar, laba bruto sebesar Rp989 miliar, EBITDA sebesar Rp1.021 miliar, dan total laba komprehensif 
periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan kepada Pemilik 
entitas induk sebesar Rp474 miliar. 
 
 
B. PROSPEK USAHA 
 
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (“BPS”), pada tahun 2012, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 
4,3%, sementara produk domestik bruto (“PDB”) per kapita sebesar Rp33,3 juta. Berdasarkan 
Kementerian Keuangan, target resmi Pemerintah untuk pertumbuhan PDB dan inflasi di tahun 2013 
masing-masing adalah sebesar 6,8% dan 4,9%.  
 
Minyak kelapa sawit adalah tanaman tahunan yang dibudidayakan secara komersial untuk TBS yang 
berasal dari CPO dan inti sawit yang diolah. Tanaman minyak kelapa sawit mulai berproduksi di umur 
tiga tahun setelah ditanam dan tetap produktif setidaknya sampai dengan 20 tahun. Hasil panen per 
tanaman tergantung pada kualitas bibit, tanah serta pada perawatan tanaman kelapa sawit dalam 
tahap awal dan kemudian praktek manajemen pertanian yang baik (termasuk pemupukan yang 
optimal). Penanaman kembali idealnya harus dilakukan setelah 18-20 tahun produksi, bergantung 
pada kinerja hasil dari pohon kelapa sawit tersebut. 
 
Didukung oleh harga yang menarik, hal tersebut telah menjadi dorongan dalam produksi minyak 
kelapa sawit dunia untuk mengimbangi dengan peningkatan permintaan di dunia. Malaysia dan 
Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar yang menyumbang 85% dari produksi dunia 
pada tahun 2012. Malaysia merupakan produsen minyak kelapa sawit utama sampai dengan tahun 
2005 dan sejak saat itu telah disusul oleh Indonesia. Peningkatan tajam produksi Indonesia (dengan 
tingkat CAGR sebesar 11,1% dalam 10 tahun sampai tahun 2012) terutama disebabkan oleh area 
tanaman menghasilkan minyak kelapa sawit yang meningkat secara pesat. Rata-rata pertumbuhan 
tahunan produksi minyak kelapa sawit dunia cukup signifikan yaitu sebesar 7,7% dalam kurun waktu 
10 tahun terakhir. Produksi dunia atas minyak kelapa sawit mengalami peningkatan yang tajam 
sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya pada bulan Januari sampai dengan Desember 2012, dimana 
produksi Indonesia mencapai 26,9 juta ton dan Malaysia 18,8 juta ton. 
 
Dengan mempertimbangkan cadangan lahan yang masih tersedia dan cocok untuk budidaya minyak 
kelapa sawit, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar daripada Malaysia di 
tahun-tahun mendatang. Mengingat permintaan global yang kuat dan keuntungan biaya dibandingkan 
dengan minyak nabati lainnya, investasi baru ke dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit 
akan tetap sangat menguntungkan. 
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C. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN 
 
Perseroan memiliki  keunggulan kompetitif antara lain: 
 
Pertumbuhan produksi yang didukung oleh profil tanaman yang masih muda 
 
Tanaman kelapa sawit membutuhkan sekitar tiga tahun sampai empat tahun untuk mencapai tingkat 
produktifitas. Hasil tanaman menghasilkan yang baru relatif rendah dengan hasil rata-rata sekitar 
tujuh hingga delapan ton per hektar. Hasil panen akan terus meningkatkan seiring dengan tingkat 
produktifitas tanaman yang mencapai usia produktif, yaitu antara delapan sampai dengan 20 tahun 
setelah ditanam dengan mencapai hasil sekitar 25 sampai 30 ton per hektar. Tingkat ekonomis dari 
tanaman kelapa sawit berada pada kisaran 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga sekitar 35 tahun 
untuk varietas compact hybrid. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2013, sekitar 44,0% atau 14.612 hektar dari area tertanam Perseroan, terdiri 
dari klasifikasi tanaman muda dengan usia dalam kurun waktu empat hingga delapan tahun; sekitar 
1,9% atau 646 hektar dari area tertanam Perseroan terdiri dari klasifikasi tanaman belum 
menghasilkan dengan usia kurang dari empat tahun; sekitar 54,1% atau 17.951 hektar dari area 
tertanam Perseroan berada dalam usia produktif dengan klasifikasi tanaman prima dengan usia 
tanaman lebih dari delapan tahun dan usia tanaman maksimal tidak lebih dari 14 tahun. Rata-rata 
usia area tertanam Perseroan adalah sekitar 7,39 tahun yang masih dibawah usia tanaman pada 
puncak produksi. Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh Perseroan akan memasuki 
tahun puncak produksi dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun yang akan datang. Perseroan 
percaya bahwa profil tanaman yang dimiliki Perseroan akan mendukung peningkatan produksi TBS 
untuk beberapa tahun kedepan dengan peningkatan yang minimal dalam biaya produksi atau belanja 
modal Perseroan. 
 
Luas lahan belum tertanam yang signifikan untuk mendukung penanaman baru dan 
pertumbuhan produksi TBS di masa yang akan datang 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk meningkatkan area 
tertanam dalam  beberapa tahun ke depan untuk mendukung pertumbuhan produksi TBS Perseroan 
lebih lanjut. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 78.071 hektar cadangan lahan, termasuk 
(i) sekitar 10.705 hektar dalam proses pembebasan lahan di Kementerian Kehutanan; (ii) sekitar 
3.600 hektar dalam proses tukar-menukar dengan Kementerian Kehutanan; (iii) sekitar 3.875 hektar 
dalam proses pembebasan lahan dari pihak ketiga (yang belum dicanangkan proses kadastral dan 
belum mendapatkan Hak Guna Usaha/“HGU”); dan (iv) sekitar 29.542 hektar pada saat ini telah 
memperoleh Ijin Lokasi (dimana sekitar 14.434 hektar telah direncanakan untuk perkebunan plasma). 
Cadangan lahan Perseroan yaitu sekitar 42,5% atau 33.208 hektar telah ditanami. Untuk area 
cadangan lahan Perseroan yang belum tertanam yaitu sebesar 44.862 hektar, yang sekitar 42.007 
hektar telah sesuai untuk penanaman tanaman kelapa sawit baru. Perseroan berencana untuk 
menanam sekitar 1.000 hektar cadangan lahan Perseroan yang ada pada tahun ini sehingga secara 
keseluruhan area tertanam Perseroan menjadi sekitar 34.110 hektar pada akhir tahun 2013 dan terus 
memperluas area tertanam dengan menanam sekitar 6.000 hektar per tahun untuk empat tahun ke 
depan dengan menggunakan cadangan lahan Perseroan yang tersedia. Perseroan juga terus 
mencari peluang untuk meningkatkan area cadangan lahan dan area tertanam Perseroan melalui 
akuisisi pihak eksternal dan konsesi tambahan dari pihak Pemerintah. Sejalan dengan perluasan area 
cadangan lahan yang dibudidayakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk mulai membangun 
dua PKS, yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2017. Perseroan berharap masing-masing 
pabrik baru dapat menambah kapasitas pengolahan 60 ton TBS per jam atau 360.000 ton per tahun, 
sehingga total kapasitas pengolahan Perseroan menjadi 315 ton TBS per jam atau 1.890.000 ton per 
tahun pada akhir 2017. 
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Margin yang tinggi didukung oleh hasil produksi yang tinggi, lokasi yang strategis dan metode 
penanaman yang baik 
 
Perseroan memiliki pendapatan hingga dua kali lipat dalam kurun waktu dua tahun dari Rp917 miliar 
pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp1.880 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, meskipun 
terjadinya volatilitas pada harga kelapa sawit yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi 
dari perkebunan Perseroan baik untuk tanaman yang telah menghasilkan dan tanaman yang baru 
mulai memasuki usia puncak produksi. Margin EBITDA Perseroan adalah 48,8%, 54,3%, 54,1% dan 
48,2% secara berturut-turut untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
dan untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. 
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu mencapai margin EBITDA yang tinggi karena 
tingginya hasil CPO per hektar yang dihasilkan oleh perkebunan Perseroan dan biaya produksi yang 
rendah, yang diatribusikan secara langsung dari lokasi strategis Perseroan, efisiensi logistik dan 
praktik terbaik dalam pengelolaan perkebunan dan praktek ilmu bertanam (agronomi). Perkebunan 
Perseroan rata-rata menghasilkan 22,3 ton TBS per hektar atas tanaman menghasilkan pada tahun 
2012 meskipun usia rata-rata perkebunan tanaman menghasilkan Perseroan hanya sekitar 
6,91 tahun, dengan tingkat rata-rata ekstraksi CPO yang tinggi sebesar 23,2% dan memberikan hasil 
CPO per hektar sebesar 5,2 ton. Kondisi tersebut merupakan kondisi dengan kinerja tertinggi di 
industri perkebunan di Indonesia berdasarkan data publik yang diterbitkan oleh perusahaan-
perusahaan CPO Indonesia pada laporan tahunan 2012. Rata-rata biaya tunai per ton CPO yang 
dihasilkan oleh Perseroan adalah Rp2,6 juta per ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2013 dan Rp2,5 juta per ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2012, yang merupakan salah satu biaya terendah di industri CPO Indonesia. 
 
Lokasi strategis. Seluruh perkebunan, pabrik dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Perseroan 
terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Wilayah ini memiliki tanah dengan kandungan 
mineral yang tinggi dan kondisi iklim yang kondusif dengan tingkat curah hujan tinggi (sekitar 2.800 
sampai 3.000 milimeter per tahun), dimana hal ini sangat ideal untuk pertumbuhan dari tanaman 
kelapa sawit yang cepat dan produksi TBS yang tinggi. Komposisi tanah perkebunan Perseroan 
secara keseluruhan adalah sekitar 97% tanah mineral yang merupakan tanah optimal untuk 
menanam pohon kelapa sawit dan sekitar 3% tanah gambut dangkal. Secara keseluruhan 
perkebunan Perseroan terletak pada medan yang datar atau sedikit bergelombang, yang mana hal 
tersebut dapat menurunkan biaya penanaman, pemeliharaan dan biaya panen. 
 
Logistik yang efisien. Perkebunan Perseroan berada di lokasi yang berdekatan antara satu sama 
lain dan juga berdekatan dengan pabrik Perseroan, dimana seluruhnya telah dicakupi oleh jaringan 
transportasi yang tahan terhadap segala cuaca untuk memastikan bahwa setiap lokasi dari 
perkebunan Perseroan mudah untuk diakses setiap saat. Hal ini dapat menurunkan biaya 
transportasi dan memastikan bahwa TBS Perseroan dapat tiba di PKS tepat pada waktunya serta 
efisiensi dalam meminimalkan penurunan kualitas atas TBS selama proses transportasi TBS. Hal ini 
mendukung Perseroan dalam menghasilkan CPO berkualitas tinggi dibandingkan dengan kompetitor 
lainnya, yang memungkinkan Perseroan untuk memberikan biaya premi atas harga CPO dalam 
negeri. Kandungan free fatty acids (“FFA”) Perseroan secara substansial dalam CPO Perseroan 
berada pada kisaran 3,5% atau lebih rendah, dimana jika dibandingkan dengan standar industri yang 
berlaku secara umum adalah sebesar 5,0%. Dengan didukungnya kedekatan lokasi PKS Perseroan 
dengan Jalan Raya Tans-Kalimantan dan Pelabulan Kumai, memberikan peluang bagi Perseroan 
untuk meminimalkan keterlambatan dalam pengiriman dan mengurangi biaya transportasi dan 
logistik. 
 
Manajemen perkebunan dan best agronomic practices. Tim operasional Perseroan yang 
berdedikasi, yang terdiri dari tim ahli ilmu bertanam (agronomi), insinyur tanaman dan manajemen 
yang berpengalaman; terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan dengan 
menerapkan industri praktek terbaik dalam manajemen perkebunan, ilmu bertanam (agronomi) dan 
pengoperasian PKS untuk mencapai hasil TBS per hektar dan tingkat ekstraksi CPO yang tinggi. 
Perseroan hanya menggunakan bibit unggul untuk budidaya bibit dan pupuk berkualitas tinggi dari 
pemasok terkemuka dengan latar belakang yang terpercaya. Perseroan melengkapi kandungan 
dalam pupuk anorganik dengan pupuk organik yang berasal dari hasil olahan pabrik Perseroan untuk 
memastikan tanaman kelapa sawit Perseroan memiliki nutrisi yang tepat. Perseroan juga memastikan 
seluruh tanaman kelapa sawit memberikan hasil yang tinggi selama masa produktif dengan cara tidak 
menggunakan bibit yang tidak unggul sejak masa pembibitan. Perseroan juga menggunakan metode 
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yang berkelanjutan dan alami untuk penanaman dan pengendalian hama, seperti semak-semak 
untuk meminimalkan erosi tanah, meningkatkan dan pengayaan area penyerapan tanah serta 
menggunakan predator alami seperti burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus dan 
menanam tanaman inang yang menarik serangga dimana merupakan predator alami ulat bulu. 
Selanjutnya, praktik panen Perseroan telah dirancang untuk memaksimalkan tingkat produksi dengan 
cara memastikan seluruh TBS dipanen pada saat kandungan minyak mencapai tingkat maksimum 
dan segera diproses tidak lebih dari 12 jam setelah dipanen, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi 
penurunan kualitas TBS. Tim riset dan pengembangan Perseroan juga secara berkala melakukan 
gap analysis untuk memberikan estimasi produksi secara kuantitatif dalam rangka memantau kinerja 
Perseroan agar tetap kompetitif dibandingkan dengan kompetitor lainnya. 
 
Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat di daerah operasional Perseroan 
 
Perseroan telah mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat di 
daerah operasional Perseroan dengan mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat 
melalui investasi pada kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat. Sebagai contoh, 
Perseroan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat setempat, seperti pelayanan kesehatan dan 
pengobatan, beasiswa untuk dana pendidikan, fasilitas sekolah, transportasi sekolah dan tunjangan 
untuk guru sementara di desa-desa. Perseroan juga melaksanakan pembangunan fasilitas umum dan 
pemeliharaan sarana publik seperti pada jalan dan jembatan menuju dan dari perkebunan Perseroan, 
serta membuka akses baru ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses. Hubungan 
yang baik dengan masyarakat setempat telah meminimalisir konflik sosial di daerah operasional 
Perseroan dan gangguan terhadap bisnis Perseroan. 
 
Pelaksanaan operasional usaha yang ramah lingkungan  
 
Dalam rangka mencapai sukses jangka panjang dalam bisnis Perseroan, Perseroan berkeyakinan 
bahwa sangatlah penting kegiatan operasional Perseroan ramah lingkungan. Untuk mendukung hal 
tersebut, Perseroan mempekerjakan tim ahli yang dapat meminiminalisir efek negatif terhadap 
lingkungan alam dan mengurangi kebutuhan akan pupuk dan bahan bakar. Sebagai contoh, 
Perseroan berusaha untuk menerapkan kebijakan tidak ada yang terbakar di perkebunan dan 
berusaha untuk menerapkan pengolahan sampah (zero waste policy) dalam operasional Perseroan. 
Perseroan memiliki program pengelolaan sampah di mana limbah padat yang dihasilkan oleh 
pengolahan minyak sawit dalam bentuk tandan kosong, serat, kerangka dan biosolids digunakan 
sebagai mulsa dan pupuk organik untuk perkebunan tanaman kelapa sawit Perseroan. Perseroan 
juga menerapkan tandan buah yang sudah kosong digunakan secara langsung pada perkebunan 
untuk membantu dalam retensi air tanah. Selain itu, Perseroan juga telah menerapkan program-
pengolahan limbah cair dengan perlakuan fisik dan biologis untuk memecah limbah tersebut, 
sehingga limbah dapat digunakan sebagai pupuk cair di perkebunan tanaman kelapa sawit. 
 
Perkebunan terbesar yang dimiliki oleh Perseroan telah menghasilkan 51,4% untuk periode yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 48,3% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dari 
total produksi CPO, yang telah bersertifikat RSPO. 
 
Tim manajemen dan Dewan Komisaris yang berpengalaman 
 
Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berkualitas dengan latar belakang 
keberhasilan dalam mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dan aktif dalam melakukan kajian 
untuk meningkatkan standar industri. Para eksekutif dan tim manajemen senior Perseroan memiliki 
lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang industri kelapa sawit dan pengalaman gabungan selama 
lebih dari 90 tahun di industri perkebunan kelapa sawit. Seperti Bapak Harry M. Nadir, yang menjabat 
sebagai Direksi Keuangan Perseroan, memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang keuangan, 
akuntansi dan audit dan lebih dari 12 tahun di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Bapak Vallauthan 
Subraminam, yang menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan, memiliki lebih dari 18 tahun 
pengalaman di bidang perkebunan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman yang 
sangat luas, seperti Bapak Bungaran Saragih sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian 
Republik Indonesia dan Bapak Marzuki Usman sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia dan Presiden Komisaris di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia. 
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D. STRATEGI USAHA 
 
Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbaik kelas dunia dan menjadi 
agen pengembangan ekonomi dan sosial di Propinsi Kalimantan Tengah dan juga di Indonesia. 
Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut: 
 
Meningkatkan efisiensi biaya dan produktifitas yang berkelanjutan melalui praktik operasional 
yang bermutu dan mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif  
 
Perseroan bermaksud untuk terus memelihara efisiensi biaya dan produktivitas dengan 
mengimplementasikan teknik operasional yang efektif dan efisien, termasuk mekanisme penanaman 
dan proses panen. Perseroan memilih bibit-bibit unggul dan mengimplementasikan kebijakan zero 
loose fruit untuk meminimalkan kehilangan TBS pada saat panen dan menjaga hasil CPO yang tinggi. 
Perseroan berusaha untuk menjaga sistem operasional terbaik dengan cara memperbaharui 
Standard Operating Procedure (“SOP”) secara rutin sejalan dengan perkembangan IPTEK. 
Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staf operasional dan bekerja sama dengan 
universitas terkemuka di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, 
keterampilan sumber daya manusia Perseroan dan teknologi dalam pengembangan perkebunan 
kelapa sawit. Selanjutnya, Perseroan akan terus melakukan implementasi terhadap sistem kontrol 
internal yang ketat dengan cara merekrut penasehat perkebunan yang memiliki pengalaman lebih 
dari 30 tahun dalam industri perkebunan, sebagai karyawan tetap untuk menganalisa dan mengaudit 
perkebunan dan teknik operasional setiap 3 (tiga) bulan. Praktik tersebut memberikan kesempatan 
kepada Perseroan untuk menjalankan cara-cara yang terbaik dan menggunakan teknologi 
termutakhir dalam perkebunan Perseroan untuk memastikan praktik operasional terbaik secara 
berkelanjutan. 
 
Mengembangkan dan memperluas perkebunan kelapa sawit serta kapasitas PKS Perseroan 
 
Perseroan berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawitnya dengan mengembangkan 
lahan yang tersedia dan belum tertanam (cadangan lahan). Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan 
memiliki 78.071 hektar cadangan lahan, termasuk (i) sekitar 10.705 hektar dalam proses 
pembebasan lahan di Kementerian Kehutanan; (ii) sekitar 3.600 hektar dalam proses tukar-menukar 
dengan Kementerian Kehutanan; (iii) sekitar 3.875 hektar dalam proses pembebasan lahan dari pihak 
ketiga (yang belum dicanangkan proses kadastral dan belum mendapatkan Hak Guna Usaha 
/“HGU”); dan (iv) sekitar 29.542 hektar pada saat ini telah memperoleh Ijin Lokasi (dimana sekitar 
14.434 hektar telah direncanakan untuk program plasma). Dari area cadangan lahan Perseroan, 
hanya sekitar 42,5% atau 33.208 hektar telah ditanami dan terdapat sekitar 
 42.007 hektar telah sesuai untuk penanaman tanaman kelapa sawit baru. Perseroan berencana 
untuk menanam sekitar 1.000 hektar cadangan lahan yang tersedia pada tahun 2013, sehingga total 
lahan tertanam menjadi sekitar 34.110 hektar pada akhir tahun 2013. Untuk melanjutkan perluasan 
perkebunan, Perseroan berencana untuk menanam sekitar 6.000 hektar lahan per tahun untuk 
selama empat tahun kedepan dengan menggunakan cadangan lahan yang tersedia. Perseroan juga 
terus mencari peluang untuk meningkatkan area cadangan lahan dan area tertanam Perseroan 
melalui akuisisi pihak eksternal dan konsesi tambahan dari pihak Pemerintah. Sejalan dengan 
perluasan area cadangan lahan yang dibudidayakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk 
mulai membangun dua PKS, yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2017. Perseroan 
berharap masing-masing pabrik baru dapat menambah kapasitas pengolahan 60 ton TBS per jam 
atau 360.000 ton per tahun, sehingga sehingga total kapasitas pengolahan Perseroan menjadi 
315 ton TBS per jam atau 1.890.000 ton per tahun pada akhir 2017. 
 
Meningkatkan dan mengembangkan komitmen Perseroan pada tanggung jawab sosial 
perusahaan, pengembangan komunitas setempat dan inisiatif sistem lingkungan yang 
berkelanjutan 
 
Perseroan berniat untuk berusaha memberdayakan dan membangun ekonomi masyarakat yang 
mandiri di wilayah perkebunan Perseroan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat 
setempat. Perseroan telah mengembangkan berbagai program kemitraan dalam rangka meningkatan 
standar ekonomi kemasyarakatan pada masyarakat sekitar. 
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Perseroan bermaksud untuk melanjutkan dan memperkuat kebijakan keberlangsungan hidup dan 
lingkungan. Secara khusus, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan keanggotaan dalam 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) dan Perseroan berharap untuk memperoleh sertifikasi 
untuk PT SML dan PT ASP setelah kedua perusahaan tersebut beroperasi. 
 
Di masa yang akan datang, Perseroan berencana untuk membangun fasilitas Pengelolaan gas 
metana dengan mengikat gas metana yang dikeluarkan oleh cairan limbah dari pabrik Perseroan dan 
digunakan sebagai pembangkit listrik di pembangkit listrik Perseroan. Selain itu, sebagai bentuk dari 
program tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan berencana untuk menjual listrik yang lebih 
kepada pihak otoritas kelistrikan setempat agar memungkin pihak tersebut menyediakan daya listrik 
ke desa-desa tanpa listrik di lingkungan sekitar Perseroan. 
 
Secara selektif menelaah kesempatan mengakuisisi lahan dan membentuk kerjasama strategis 
dengan pihak lain untuk mengembangkan kegiatan operasional hulu dan diversifikasi produk 
 
Perseroan terus berusaha mencari peluang untuk memperoleh cadangan lahan baru yang dapat 
ditanami dan perkebunan yang memenuhi kriteria akuisisi Perseroan seperti luas area, lokasi, 
komposisi tanah dan topografi, ketersediaan tenaga kerja lokal dan penerimaan masyarakat 
setempat. 
 
Selanjutnya, untuk tujuan jangka pendek dan jangka menengah dari Perseroan yaitu fokus dalam 
pengembangan operasi hulu dan juga berusaha untuk mendiversifikasi basis produk Perseroan 
melalui kemitraan strategis. Perseroan telah membuat investasi minoritas pada pengilangan minyak 
sawit hilir yang diharapkan akan beroperasi pada tahun 2015. 
 
Melakukan pengembangan dan diversifikasi basis pelanggan 
 
Perseroan terus mencari peluang untuk mendapatkan pelanggan baru yang bertujuan untuk 
memperkuat dan memperluas basis pelanggan. Dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2013, sekitar 60,7% dari penjualan Perseroan merupakan penjualan kepada Wilmar, 
28,6% dari penjualan Perseroan kepada SMART dan 4,4% dari penjualan Perseroan kepada 
PT Asianagro Agung Jaya, yang merupakan entitas anak dari PT Asian Agri. Perseroan berkeyakinan 
dengan lokasi perkebunan kelapa sawit Perseroan yang strategis, yang berdekatan dengan Jalan 
Raya Trans-Kalimantan serta dengan Pelabuhan Kumai, mampu memberikan kesempatan kepada 
Perseroan untuk memperluas basis pelanggan baik di pasar domestik maupun di pasar Internasional. 
Sebagai contoh, Perseroan telah melakukan investasi minoritas pada perusahaan terafiliasi yang 
sedang melaksanakan pembangunan fasilitas penampungan dan dermaga yang diperkirakan 
pembangunan fasilitas tersebut akan selesai pada akhir tahun 2014. 
 
E. KEGIATAN USAHA 
 
Perseroan didirikan pada tanggal 22 November 1995, dengan nama Perseroan di Pangkalan Bun, 
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. 
 
Perkebunan Perseroan 
 
Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 11 perkebunan kelapa sawit seluas 33.208 hektar 
perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari 32.562 hektar tanaman kelapa sawit menghasilkan, empat 
PKS dan satu pabrik pengolahan PK. 
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Tabel berikut menyajikan Entitas Anak yang dimiliki Perseroan: 
 

No. Nama 
Perusahaan 

Persentase 
Kepemilikan 

Langsung 
Lokasi 

Perkebunan 
Tahun 

Pendirian 
Tahun 

Penyertaan Kegiatan Usaha 
Tahun 

Beroperasi 
Secara 

Komersial
1. PT KSA 93,10%(1) Kotawaringin Barat 2004 2012 Perkebunan, Perdagangan, Pertanian, 

Peternakan, Perikanan, Kehutanan, 
Pertambangan, Industri, Angkutan, 
Pergudangan, Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Minyak Umum

2005

2. PT MMS 94,56%(2) Kotawaringin Barat 1999 2011 Perkebunan, Pertanian, Industri, 
Perdagangan, Pemborongan Jasa 

2008

3. PT SML 99,84%(3) Lamandau 2002 2012 Perkebunan Sawit, Pertanian, 
Pembangunan, Perdagangan, 
Perindustrian, Pertambangan, 
Pengangkutan Darat, Percetakan, 
Perbengkelan  dan Jasa

-

4. PT ASP 99,36%(4) Seruyan 2005 2013 Perkebunan, Perindustrian, Angkutan 
dan Perdagangan

-

Keterangan: 
1. 93,10% dimiliki oleh Perseroan, 0,07% dimiliki oleh PT TSA dan 6,83% dimiliki oleh PT CBI 
2. 94,56% dimiliki oleh Perseroan, 5,44% dimiliki oleh PT CBI 
3. 99,84% dimiliki oleh Perseroan, 0,01% dimiliki oleh PT MMS dan 0,15% dimiliki oleh PT CBI 
4. 99,36% dimiliki oleh Perseroan, 0,01% dimiliki oleh PT SML dan 0,63% dimiliki oleh PT CBI 

 
Perkebunan kelapa sawit 
 
Penggunaaan lahan perkebunan 
 
Seluruh perkebunan kelapa sawit Perseroan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai sekitar seluas 78.071 hektar perkebunan 
kelapa sawit, termasuk (i) 10.705 hektar dalam proses pelepasan hutan di Kementrian Kehutanan 
(ii) seluas 3.600 hektar dalam proses permohonan pertukaran lahan di Kementrian Kehutanan 
(iii) seluas 3.875 hektar lahan pelepasan dari pemilik sebelumnya, dimana seluruh lahan tersebut 
belum diajukan untuk proses cadastral dan belum mendapatkan HGU dan (iv) seluas 29.542 hektar 
ijin lokasi (termasuk seluas 14.434 hektar dialokasikan untuk Program Plasma). Lahan Perseroan 
seluas 33.208 hektar merupakan lahan tertanam dan seluas 44.862 hektar merupakan lahan belum 
tertanam, dimana sekitar seluas 42.007 hektar merupakan lahan dapat tertanam, sedangkan seluas 
1.330 hektar merupakan total lahan fasilitas pendukung dan seluas 1.526 hektar merupakan lahan 
konservasi. 
 

 
Tabel berikut menyajikan penggunaan lahan perkebunan berdasarkan area perkebunan per tanggal  
30 Juni 2013: 
 

(dalam hektar) 

Keterangan Perusahaan Total Perseroan PT KSA PT MMS PT SML PT ASP 
Lahan Tertanam       

Tanaman menghasilkan 19.754 4.541 8.267 - - 32.562 
Tanaman belum menghasilkan  215 310 121 - - 646 

Total lahan tertanam 19.969 4.851 8.388 - - 33.208 
Lahan dapat tertanam        

Areal yang sudah terbuka 73 51 - - - 124 
Areal yang belum terbuka 1.602 2.171 386 26.995 10.705 41.858 
Areal bibit 25 - - - - 25 

Total lahan dapat tertanam  1.700 2.222 386 26.995 10.705 42.007 
Lahan fasilitas pendukung       

Areal infrastruktur (jalan, perumahan, implasment, dll) 841 193 229 - - 1.263 
PKS 37 10 21 - - 67 

Total Lahan fasilitas pendukung 878 203 250 0 0 1.330 
Total lahan konservasi 202 0 1.323 0 0 1.526 
Total lahan perkebunan 22.748 7.276 10.347 26.9951) 10.7052) 78.071 

1)Termasuk 14.434 hektar yang telah memperoleh Izin Lokasi untuk program plasma Perseroan 
2) Termasuk 10.705 hektar dalam proses di Kementerian Kehutanan.  
 
Perseroan berencana untuk mengembangkan sekitar 1.000 hektar pada cadangan lahan Perseroan 
yang dapat ditanam pada tahun ini sehingga area tertanam menjadi sekitar 34.110 hektar pada akhir 
tahun ini, dan untuk terus memperluas area tertanam sekitar 5.500 hektar per tahun selama empat 
tahun ke depan pada cadangan lahan yang dapat ditanami. Perseroan juga terus mencari peluang 
untuk meningkatkan luas area cadangan lahan yang dapat ditanami dan area tertanam melalui 
akuisisi eksternal dan konsesi tambahan dari pihak Pemerintah. 
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Tabel dan grafik berikut ini menyajikan luas lahan tertanam berdasarkan profil tanaman di seluruh 
perkebunan Perseroan dari tahun 2000 hingga tanggal 30 Juni 2013: 
 

Tahun 
Umur tanaman 4 tahun dan 

lebih Umur tanaman 0-4 tahun Total 

(hektar) (%) (hektar) (%) (hektar) 
2000 103 0,31 - - 103 
2001 174 0,52 - - 174 
2002 336 1,01 - - 336 
2003 2.796 8,44 - - 2.796 
2004 5.009 15,13 - - 5.009 
2005 6.978 21,07 - - 6.978 
2006 2.556 7,72 - - 2.556 
2007 5.827 17,60 - - 5.827 
2008 4.642 14,02 - - 4.642 
2009 3.593 10,85 - - 3.593 
2010 - - 549 1,66 549 
2011 - - 345 1,04 345 
2012 - - 203 0,61 203 
30 Juni 2013 - - 98 0,30 98 

 
Profil Tanaman dan Usia Rata-Rata Tertimbang 

 
 
 

Tahun yang berakhir 31 Desember Periode enam bulan yang berakhir 
Juni 30 

2010 2011 2012 2012 2013 
Area yang Tertanam      
Tanaman Menghasilkan (hektar) 23.880 28.420 32.013 32.013 32.562 
Tanama Belum Menghasilkan (hektar) 8.675 4.511 1.097 1.003 646 
Total Area yang Tertanam (hektar) 32.555 32.931 33.110 33.016 33.208 
Usia Rata-Rata Tertimbang (tahun) 5,01 5,95 6,91 6,43 7,39 

 
Tabel berikut ini menyajikan luas lahan tertanam perkebunan Perseroan dan luas lahan tertanam 
termasuk areal infrastruktur berdasarkan perusahaan pengelola pada tanggal 30 Juni 2013: 
 

(dalam hektar) 

Perusahaan 

Tanaman 
Menghasilkan 
(umur 4 tahun 

dan lebih) 
% 

Tanaman 
Belum 

Menghasilkan 
(1 sampai  
3 tahun) 

% 
Total 
lahan 

tertanam 
% 

Areal 
tidak 

tertanam 
% 

Total lahan 
tertanam 
dan tidak 
tertanam 

Perseroan 19.754 60,7%  215 33,3% 19.969 60,1% 2.779 38,8% 22.748 
PT KSA 4.541 13,9%  310 48,0% 4.851 14,6% 2.425 33,9% 7.276 
PT MMS 8.267 25,4%  121  18,7% 8.388 25,3% 1.959 27,3% 10.347 
PT SML 0 0,0%  -    0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
PT ASP 0 0,0%  -    0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
Total 32.562 100,0% 646 100,0% 33.208 100,0% 7.163 100,0% 40.371 

 
Hasil Produksi 
 
Hasil produksi utama Perseroan adalah CPO dan PK dari 4 (empat) PKS yang berada di bawah 
kendali Perseroan, dengan mengolah TBS hasil dari perkebunan kelapa sawit Perseroan. Perseroan 
mengolah seluruh TBS yang diproduksi dari perkebunan kelapa sawit Perseroan di PKS dan 
Perseroan juga mengolah TBS yang dibeli dari perkebunan milik petani setempat yang dekat dengan 
PKS untuk memenuhi kapasitas PKS Perseroan.   
 
Tabel berikut ini menyajikan volume produksi produk Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2012, 2011 2010, 2009 dan 2008: 
 

Volume Produksi (dalam Ton) 
 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 
2013 2012 2012 2011 2010 2009 2008 

TBS 308.785 290.850 715.095 619.713 406.279 277.136 198.428 
Hasil TBS per hektar 9,5 9,1 22,3 21,8 17,0 15,4 12,9 
CPO 95.558 96.360 227.900 176.945 121.725 77.785 54.968 
Inti sawit (PK) 18.862 19.014 43.944 32.447 24.062 15.066 10.510 
PKO 1.431 2.152 3.801 402 - - - 
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Tabel berikut ini menyajikan volume produksi TBS dan inti sawit (PK) yang diolah untuk periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 
 

Volume Pengolahan TBS dan PK 
 

(dalam ton) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 
2013 2012 2012 2011 2010 

TBS      
TBS yang diproduksi 308,785 290,850 715,095 619,713 406,279 
TBS yang dibeli dari pihak 

berelasi dan pihak ketiga 119.743 112.684 267.207 119.290 128.133 
TBS yang dititip olahkan 41.884 - - - - 
Dikurangi: Saldo Akhir (545) - - - - 
Dikurangi: Penjualan - - (1.035) (3.413) - 

Total TBS yang diolah 469,867 403,533 981,266 735,590 534,412 
Inti sawit (PK)      

Saldo Awal 7.466 3.751 3.751 2.080 440 
Inti sawit (PK) yang diproduksi 18,862 19,014 43,944 32,447 24,062 
Inti sawit (PK) yang dibeli dari 

pihak ketiga 69 - - - - 
Dikurangi: Saldo Akhir (4.424) (3.751) (7.466) (3.751) (2.080) 
Dikurangi: Penjualan (18.476) (13.679) (30.744) (29.598) (22.422) 

Total inti sawit  (PK) yang 
diolah 3.497 5.335 9.485 1.179 - 

 
Hasil TBS Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta 
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah 9,5 ton 
per hektar, 22,3 ton per hektar, 21,8 ton per hektar dan 17,0 ton per hektar. 
 
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, produksi TBS, CPO dan PK Perseroan meningkat 
secara signifikan dikarenakan oleh peningkatan usia tanaman kelapa sawit serta peningkatan luas 
tanaman kelapa sawit yang menghasilkan. Lahan tanaman kelapa sawit menghasilkan untuk periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun 2012, 2011, 2010 masing-
masing seluas 32.562 hektar, seluas 32.013 hektar, seluas 28.420 hektar, seluas 23.880 hektar. 
 
CPO 
 
Produk utama Perseroan adalah CPO. Perseroan merupakan salah satu produsen CPO swasta 
terbesar di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Perseroan saat ini menjual CPO hanya di dalam 
negeri. 
  
Perseroan memproduksi CPO dari TBS yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit Perseroan di 
4 (empat) PKS yang berada di dalam perkebunan kelapa sawit dengan mengolah TBS yang dipanen 
dari pohon kelapa sawit Perseroan. CPO diekstraksi dari mesocarp yang dipisahkan dari buah kelapa 
sawit. Hasil CPO yang dihitung dari hasil ekstraksi CPO dikali dengan hasil TBS per hektar untuk 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun 2012, 2011 dan 
2010 masing-masing sebesar 2,1; 5,2; 5,2 dan 3,9 ton per hektar tanaman menghasilkan. Untuk 
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun 2012, CPO memberikan 
kontribusi terhadap penjualan masing-masing sebesar 91,4% dan 93,1%. 
 
Inti Sawit (Palm Kernel/”PK”) 
 
Selain memproduksi CPO, Perseroan juga memproduksi PK yang berasal dari biji kelapa sawit yang 
dikumpulkan pada saat proses pengolahan. Perseroan menjual seluruh PK ke pasar domestik. 
Sebelum KCP selesai pada bulan Desember 2011, Perseroan menjual seluruh PK kepada 
pelanggan, saat ini Perseroan menggunakan sebagian dari PK yang ada untuk memproduksi PKO. 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun 2012, PK 
memberikan kontribusi terhadap penjualan masing-masing sebesar 7,1% dan 5,6%. 
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Tabel berikut menunjukkan luas lahan dan profil umur tanaman per tanggal 30 Juni  2013: 
 

(dalam hektar) 

 

 Pada 30 Juni 2013 
Tanaman belum 
menghasilkan Tanaman Muda Tanaman 

Prima  Tanaman Tua  

1 - 3 tahun 4 -7 tahun 8 -20 tahun X > 21 tahun Total 
Umur rata-rata (dalam tahun) 1,88 5,58 9,07 - 7,39 
Total area yang ditanami 646 14.612 17.951 - 33.208 
Persentase area tertanam 1,9% 44,0% 54,1% - 100,0% 

 
Iklim dan kondisi tanah 
 
Lahan yang telah ditanami Perseroan terdiri dari 96% tanah mineral dan 4% tanah gambut dangkal. 
Tanah mineral merupakan tanah yang optimum untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Tabel 
berikut ini memberikan klasifikasi area perkebunan Perseroan berdasarkan jenis tanah untuk seluruh 
area per tanggal 30 Juni 2013: 
 

Perusahaan 
Pada 30 Juni 2013 

Total lahan Tanah Mineral TanahGambut Dangkal (<3meter) 
(%) (%) 

Perseroan 19.969 96,0 4,0 
PT KSA 4.851 89,0 11,0 
PT MMS 8.388 100,0 0,0 
 Total1) 33.208 96,0 4,0 

1) Komposisi tanah secara keseluruhan dalam lahan yang tersedia (termasuk lahan tertanam dan lahan yang belum 
tertanam) adalah sekitar 97% tanah mineral dan 3% tanah gambut dangkal. 

 
Hampir seluruh lahan perkebunan Perseroan adalah lahan datar atau sedikit berbukit, dimana hal ini 
dapat menimbulkan biaya operasi yang lebih rendah dibandingkan di area tanah berbukit.  
 
Berdasarkan Departemen Meteorologi dan Geofisika di Palangkaraya, curah hujan di provinsi 
Kalimantan Tengah adalah sekitar 2.800 sampai 3.000 milimeter per tahun dan sinar matahari 
setidaknya 4,5 sampai 5 jam per hari. 
 
Penanaman 
 
Perseroan memerlukan sekitar 170 bibit untuk menanam satu hektar lahan. Pada tahun 2012, 
Perseroan membeli bibit sebagian besar yang dibutuhkan oleh Perseroan dari PT Socfin Indonesia 
dan SMART. Perseroan percaya bahwa bibit yang dibeli oleh Perseroan merupakan bibit yang secara 
genetik lebih unggul dibandingkan bibit lainnya yang tersedia di pasar, dan sebagai hasilnya, 
tanaman kelapa sawit Perseroan mampu memproduksi TBS dengan hasil yang lebih tinggi. 
Perseroan telah membina hubungan yang baik dengan para pemasok selama beberapa tahun 
terakhir dan Perseroan berharap dapat terus menggunakan bibit para pemasok tersebut untuk 
mendukung rencana penanaman di masa yang akan datang. Per tanggal  
30 Juni 2013, persediaan bibit Perseroan berjumlah sekitar 1,47 juta bibit yang cukup untuk 
menanam sekitar 8.569 hektar tanaman kelapa sawit.  
 
Perseroan menanam kecambahdilahan penanaman bibit Perseroan. Setelah hampir sekitar tiga 
bulan, Perseroan memindahkan bibit kelapa sawit ke lahan pembibitan utama. Tanaman kelapa sawit 
berada di lahan pembibitan utama sekitar sembilan bulan sebelum ditanam di lahan perkebunan. 
Pada umumnya, tanaman kelapa sawit baru akan ditanam dengan jarak tanam sekitar sembilan 
meter, dengan pola segitiga sama sisi, yang menghasilkan sekitar 136 sampai 142 pohon per hektar. 
Tanaman kelapa sawit pada umumnya mulai dapat memproduksi buah setelah 30 bulan penanaman, 
tapi tanaman tersebut hanya dapat memproduksi secara komersial sekitar tiga hingga empat tahun 
setelah ditanam. Pada periode penanaman di lahan perkebunan sampai menjadi tanaman 
menghasilkan secara komersial, pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang efektif menjadi hal yang 
sangat penting. Melalui sistem pengelolaan perkebunan yang dimiliki Perseroan, Perseroan mencoba 
untuk memastikan bahwa: 
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- Tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan diberi pupuk secara efektif dan efisien secara 
teratur; 

- Wilayah disekitar setiap tanaman kelapa sawit dijaga agar terbebas dari vegetasi lain (yang dapat 
berkompetisi dengan tanaman kelapa sawit dalam mendapatkan pupuk, air dan cahaya 
matahari); 

- Seluruh tanaman muda akan produktif; 
- Menanam leguminous cover crop (Mucuna bracteata) yang ditujukan untuk mencegah 

pertumbuhan tanaman penganggu, meskipun bisa mendorong retensi kelembaban, akumulasi 
humus dan kesuburan tanah; dan 

- Tanaman kelapa sawit muda dilindungi dari hama dan penyakit. 
 

Perseroan menerapkan sistem pemupukan terbaik yang efisien untuk tanaman kelapa sawit. 
Perseroan menggunakan pupuk anorganik seperti urea, fosfat, muriate of potash (“MOP”), Borate dan 
kieserite untuk menggantikan jumlah nutrisi yang diserap dalam jumlah besar oleh tanaman 
menghasilkan. Perseroan melakukan analisis daun dan tanah untuk setiap blok, dimana setiap 1 blok 
terdiri dari 30 hektar, tanaman menghasilkan untuk mendeteksi adanya kekurangan dan 
keseimbangan nutrisi. Hasil analisa ini digunakan untuk merancang rekomendasi pemupukan untuk 
setiap blok yang telah ditanam, sehingga dapat memastikan tingkat pengembalian yang maksimal 
dari investasi pemupukan Perseroan. Untuk pemupukan pada tahap awal, tingkat penggunaan pupuk 
yang sesuai dengan standar dan norma industri menggunakan compound fertilizer berdasarkan 
rekomendasi tim riset Perseroan guna meningkatkan pertumbuhan melalui nutrisi yang seimbang.  
 
Perseroan juga menggunakan biomass yang berisi janjang kosong dan limbah dari pabrik Perseroan 
sebagai pengganti pupuk untuk menghemat biaya dan menerapkan proses yang ramah lingkungan. 
Perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan secara umum memproduksi palm oil mill effluent 
(“POME”) dan empty fruit bunches (“EFB”) dalam jumlah yang besar. Sekitar 0,6 ton POME dan 
0,2 ton EFB diproduksi untuk setiap ton TBS yang telah diproses. Saat ini Perseroan sedang 
melakukan konversi penggunaan biomass menjadi kompos untuk meningkatkan produktivitas TBS. 
Karena biomass merupakan sumber nutrisi tanaman yang baik, Perseroan melakukan daur ulang 
produk sisa perkebunan yang digunakan sebagai kompos. Dengan menggunakan kompos, 
Perseroan menghemat biaya pupuk anorganik dalam jumlah yang signifikan dan menjaga kesehatan 
serta keseimbangan lingkungan bagi tumbuhan. 
 
Panen 
 
Pada umumnya tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan panen sekitar tiga hingga empat tahun 
setelah ditanam. Perseroan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit pada saat sejumlah biji kelapa 
sawit terlepas dari TBS, yang mengindikasikan tingkat kematangan buah. TBS siap untuk dipanen 
jika sekitar 1 biji kelapa sawit yang jatuh sebanding dengan sekitar 1 kg TBS. Tingkat kematangan 
dari TBS yang dipanen sangat penting dalam memaksimalkan kualitas dan kuantitas CPO yang 
diekstraksi. Perseroan mengimplementasikan kebijakan zero loose fruit untuk meminimalkan 
kehilangan buah pada saat panen dan menjaga hasil yang tinggi. Para pemanen mengumpulkan 
buah yang jatuh untuk diproses secara bersamaan dengan TBS yang telah dipanen untuk 
meningkatkan tingkat ekstraksi CPO dan PK. 
 
Perseroan mengangkut TBS yang telah dipanen dengan menggunakan truk menuju pabrik 
pengolahan kelapa sawit (PKS) yang terletak di perkebunan Perseroan dan menargetkan untuk dapat 
memproses 100% TBS dalam kurun waktu 12 jam setelah panen, untuk meminimalkan kerusakan 
kualitas akibat pembentukan asam lemak atau Free Fatty Acids ("FFA") pada CPO yang diproduksi. 
Biaya transportasi TBS sekitar lima kali lebih besar dibandingkan dengan biaya transportasi CPO, hal 
ini dikarenakan TBS lebih besar dan berat sedangkan CPO relatif lebih ringan dan mudah untuk 
diangkut. Pabrik Perseroan terletak di lahan perkebunan yang berjarak kurang dari 25 kilometer 
dimana TBS tersebut dipanen. Sehingga, jarak yang dekat antara pabrik pengolahan dengan 
perkebunan membuat Perseroan dapat menurunkan biaya transportasi dan menjaga kualitas CPO 
yang dihasilkan. Perseroan sedang membangun dua PKS tambahan dilokasi yang strategis dan 
diharapkan pembangunan pabrik dapat selesai pada akhir tahun 2017. Masing-masing PKS ini 
diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 60 ton TBS per jam atau 360.000 ton TBS 
per tahun, sehingga total kapasitas produksi PKS Perseroan menjadi 315 ton TBS per jam atau 
1.890.000 ton TBS per tahun di akhir tahun 2017. Selain itu, Perseroan juga memiliki satu KCP 
dengan kapasitas 150  ton inti sawit per hari atau 45.000 ton PK per tahun.  
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Rata-rata hasil dari TBS per hektar dari tanaman kelapa sawit Perseroan bergantung pada usia 
tanaman. Rata-rata hasil TBS dari tanaman menghasilkan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yaitu 9,5 ton per hektar dibandingkan dengan periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yaitu 8,9 ton per hektar. Selanjutnya untuk 
tahun 2012, 2011 dan 2010 secara berturut-turut yaitu 22,3 hektar, 21,8 hektar dan 17,0 hektar. 
Perseroan berharap hasil TBS per hektar akan terus meningkat seiring dengan usia tanaman kelapa 
sawit Perseroan memasuki usia puncak produksi. Per tanggal 30 Juni 2013, tanaman tertua 
Perseroan berusia 14 tahun dan rata-rata usia tanaman kelapa sawit yaitu sekitar 7,39 tahun. 
 
Perseroan berharap dapat mencapai hasil tanaman per hektar secara konsisten di seluruh lahan 
perkebunan kelapa sawit. Tabel berikut menyajikan hasil rata-rata TBS per hektar dari tanaman 
kelapa sawit Perseroan: 

 
(dalam ton per hektar) 

Keterangan 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 
2013 2012 2012 2011 2010 

Rata-rata tanaman 
menghasilkan 

9,5 9,1 22,3 21,8 17,0 

Umur 1-3tahun 7,5 6,6 17,1 19,0 13,4 
Umur 4-20tahun 11,1 11,8 28,0 28,5 25,0 
Lebih dari 21 tahun - - - - - 

 
Pengolahan CPO dan PK 
 
Perseroan memproduksi CPO dan PK di empat PKS dan satu pabrik KCP yang terletak di dalam 
perkebunan kelapa sawit Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki kapasitas 
pengolahan kelapa sawit keseluruhan sebesar 240 ton TBS per jam atau sekitar 1.440.000 ton TBS 
per tahun, Perseroan sedang dalam proses meningkatkan total kapasitas menjadi 255 ton TBS per 
jam atau 1.530.000 ton TBS per tahun yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun 2013. 
Perseroan berencana untuk membangun dua pabrik tambahan dilokasi yang strategis dan 
diharapkan pembangunan pabrik dapat selesai pada akhir tahun 2017. Masing-masing PKS ini 
diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 60 ton TBS per jam atau 360.000 ton TBS 
per tahun, sehingga total kapasitas produksi PKS Perseroan menjadi 315 ton TBS per jam atau 
1.890.000 ton TBS per tahun di akhir tahun 2017. Selain itu, Perseroan juga memiliki satu KCP 
dengan kapasitas 150  ton PK per hari atau 45.000 ton PK per tahun. Perkiraan biaya pembangunan 
setiap PKS adalah sekitar USD12 juta hingga USD14 juta. 
 
Tabel berikut menyajikan tingkat ekstraksi rata-rata CPO dan PK Perseroan berdasarkan presentase 
dari TBS yang diproses serta tingkat ekstraksi PKO berdasarkan persentase PK yang diproses: 
 

(dalam persentase) 

 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 
2013 2012 2012 2011 2010 

Tingkat ekstraksi 
CPO 

22,3% 23,9% 23,2% 24,1% 22,8% 

PKS Sulung 20,1% 24,2% 23,7% 24,3% 22,9% 
PKS Selangkun 20,1% - - - - 
PKS Natai Raya 21,1% 22,7% 20,9% 23,2% 22,3% 
PKS Suayap 24,8% 24,5% 24,8% 25,1% - 

Tingkat ekstraksi 
PK 

4,4% 4,7% 4,5% 4,4% 4,5% 

PKS Sulung 4,3% 4,9% 4,6% 4,4% 4,5% 
PKS Selangkun 4,3% - - - - 
PKS Natai Raya 4,4% 4,9% 4,5% 4,6% 4,5% 
PKS Suayap 4,2% 4,1% 4,2% 4,0% - 

Tingkat ekstraski 
PKO 

40,9% 40,3% 40,1% 34,1% - 

KCP Suayap 40,9% 40,3% 40,1% 34,1% - 
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Tabel berikut ini menampilkan rata-rata tertimbang tingkat ekstrasi CPO dan PK yang dihitung dari 
persentase jumlah TBS yang diproses, serta PKO yang dihitung sebagai persentase dari jumlah PK 
yang diproses, untuk setiap periode ditampilkan sebagai berikut: 
 

Rata-Rata Tingkat Ekstrasi 
 

 
6 (Enam) bulan yang berakhir 

30 Juni Tahun yang berakhir 31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 
CPO 22,3% 23,9% 23,2% 24,1% 22,8% 
PK 4,4% 4,7% 4,5% 4,4% 4,5% 
PKO 40,9% 40,3% 40,1% 34,1% - 

 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki kapasitas yang cukup untuk memproses semua TBS yang 
dipanen dari perkebunan pada saat puncak periode pemanenan yang biasanya terjadi pada kuartal 
ketiga di setiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012, Perseroan memiliki surplus TBS yang 
melewati kapasitas PKS sehingga Perseroan menjual surplus tersebut pada pelanggan pihak ketiga. 
Perseroan telah mengembangkan kapasitas pengolahan dan merencanakan untuk mengoperasikan 
dua PKS baru pada akhir tahun 2017. 
 
Tabel berikut menyajikan PKS Perseroan dan Entitas Anak dan kapasitas produksi masing-masing 
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun 2012, 2011, 
2010, 2009 dan 2008: 
  

Pabrik Tanggal 
Operasi 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2011 2010
Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas

Ton per 
tahun 

TBS 
diolah per 

tahun 
Ton per 
tahun 

TBS 
diolah 

per tahun 
Ton per 
tahun 

TBS 
diolah per 

tahun 
Ton per 
tahun 

TBS 
diolah per 

tahun 
Pengolahan Minyak Kelapa Sawit     
PKS Sulung Maret 2006 270.000 154.380 540.000 464.083 540.000 521.429 540.000 421.537 

PKS Selangkun Februari2013 120.000(

2) 77.725 
- - - - - - 

PKS Natai Raya April 2009 135.000 111.034 270.000 267.005 270.000 188.531 180.000 112.875 
PKS Suayap November 2011 135.000 126.729 270.000 250.178 45.000(2) 25.589 - - 
Total  660.000 469.867(1) 1.080.000 981.266 855.000 735.590 720.000 534.412
Pengolahan PK        
KCP Suayap Desember 2011 22.500 3.497 45.000 9.485 3.750(2) 1.179 - - 

1. Termasuk pengolahan tolling-in dari pihak ketiga sebesar 41.884 ton 
2. Kapasitas dihitung dari tanggal operasi 

 

Pabrik Tanggal 
Operasi 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2009 2008 
Kapasitas Kapasitas 

Ton per 
tahun 

TBS diolah per 
tahun Ton per tahun TBS diolah per tahun 

Pengolahan Minyak Kelapa Sawit      
PKS Sulung Maret 2006 540.000 346,216 540.000 233.062 
PKS Selangkun Februari 2013 - - - - 
PKS Natai Raya April 2009 135.000 81,038 - - 
PKS Suayap November 2011 - - - - 
Total 675.000 427.254 540.000 233.062
Pengolahan PK      
KCP Suayap Desember 2011 - - - - 

1. Termasuk pengolahan tolling-in dari pihak ketiga sebesar 41.884 ton 
2. Kapasitas dihitung dari tanggal operasi 

 
Perseroan memperkirakan bahwa produksi CPO dari perkebunan kelapa sawit dan hasil TBS per 
hektar akan terus meningkat seiring dengan banyaknya tanaman muda yang memasuki usia tanaman 
prima/usia produktif. Selain itu, Perseroan berharap dapat meningkatkan tingkat ekstraksi CPO 
sebagai hasil dari optimalisasi standar pengolahan dan panen kelapa sawit. Perseroan melakukan 
ekspansi dan membangun PKS tambahan di dalam lokasi perkebunan. Perseroan berharap waktu 
dalam proses pengangkutan dan transportasi TBS dapat dikurangi dan kehilangan dalam kuantitas 
maupun kualitas karena penyimpanan yang cukup lama akan diminimalkan. Implementasi proses 
ekstraksi di PKS diawasi dengan ketat sehingga mengurangi kehilangan CPO. Sasaran Perseroan 
adalah untuk mengoptimalkan pengangkutan dan transportasi TBS di seluruh lahan perkebunan 
sampai ke pabrik pengolahan serta pada saat proses ekstraksi di dalam pabrik pengolahan. 
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G. TRANSPORTASI 
 
Perseroan menggunakan berbagai jenis sarana transportasi untuk mengangkut TBS dari berbagai 
tempat pengumpulan untuk CPO ke PKS di dalam perkebunan dengan menggunakan truk. Setelah 
pengolahan, Perseroan menjual CPO kepada pembeli. Pembeli PK mengumpulkan PK dari PKS. Dari 
waktu ke waktu, Perseroan menyimpan CPO di dalam tangki penyimpanan, sambil menunggu 
pengiriman. Limbah biomass yang tersisa setelah pengolahan akan diangkut kembali oleh Perseroan 
ke perkebunan untuk digunakan sebagai pupuk. 
 
Pada umumnya, produsen CPO mentoleransi penyusutan 0,5% berat CPO pada saat pengangkutan 
dan pengiriman di Indonesia yang biasanya disebabkan oleh kondensasi dan faktor-faktor lainnya. 
Namun, karena Perseron berada dekat dengan pelabuhan Kumai dan salah satu pelanggan utama 
Perseroan berdekatan dengan pabrik Pengolahan, penyusutan berat CPO Perseroan selama 
pengangkutan secara historis hanya sekitar 0,2%. 
 
H. JASA PENGELOLAAN PERKEBUNAN 
 
Perseroan mengelola semua perkebunan perusahaan terafiliasi Perseroan, yaitu PT TSA dan 
PT SMU. Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mengelola sekitar 6 (enam) PKS seluas sekitar 30.818 
hektar, 1 (satu) fasilitas pengolahan CPO di seluruh Indonesia. Perseroan juga mengelola penjualan 
dan pemasaran CPO dan minyak inti sawit mentah yang diproduksi oleh PT TSA dan PT SMU. 
 
Perkebunan dikelola di bawah Perjanjian Jasa dan Pengelolaan antara Perseroan, PT TSA dan 
PT SMU tanggal 30 Juni 2013 ("Perjanjian Jasa dan Pengelolaan"). Berdasarkan ketentuan 
Perjanjian Jasa dan Pengelolaan, Perseroan menyediakan baik jasa manajemen estate dan jasa 
manajemen pabrik. Biaya adalah tetap sebesar USD150 per hektar lahan tertanam dan dibayar 
setiap tengah tahunan. Sejauh Perseroan diharuskan untuk mengolah TBS yang dititip olahkan untuk 
produksi CPO, biaya sebesar USD20 per ton akan dibayarkan kepada Perseroan dalam waktu lima 
hari kerja setelah penerimaan tagihan. Perjanjian Jasa dan Pengelolaan ini berlaku untuk jangka 
waktu empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pihak. 
Perjanjian Layanan dan Pengelolaan diatur oleh hukum Indonesia.  
 
Penjualan dan pemasaran CPO dan PK yang dihasilkan diatur berdasarkan perjanjian pemasaran 
antara SSS, PT TSA dan PT SMU tanggal 30 Juni 2013 ("Perjanjian Pemasaran"). Berdasarkan 
ketentuan Perjanjian Pemasaran, Perseroan adalah agen pemasaran tunggal dan eksklusif untuk 
semua produk yang berasal dari perkebunan yang dikelola dan pabrik. Biaya pemasaran yang 
dibayarkan adalah USD10 untuk setiap ton CPO dan USD5 untuk setiap ton PK. Perjanjian 
Pemasaran adalah untuk jangka waktu empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan 
kesepakatan bersama oleh para pihak. Perjanjian Pemasaran diatur oleh hukum Indonesia.  
 
Tabel berikut menyajikan volume produksi TBS dan CPO untuk PT TSA dan PT SMU untuk periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. 
 

Volume Produksi (PT TSA dan PT SMU) 

Produk 

Untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 

2013 2012 2012 2011 2010 
TBS yang diproduksi (dalam ton) 55.050 24.481 74.673 41.565 12.446 
CPO yang diproduksi (dalam ton) - - - - - 
PK yang diproduksi (dalam ton) - - - - - 
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Tabel berikut menyajikan area dan profil usia pohon kelapa sawit matang PT TSA dan PT SMU per 
tanggal 30 Juni 2013. 

Profil Usia Pohon Kelapa Sawit (PT TSA dan PT SMU) 
(dalam hektar) 

 

 Pada 30 Juni 2013 
Tanaman belum 
menghasilkan Tanaman Muda Tanaman 

Prima  Tanaman Tua  

1-3 tahun 4-7 tahun 8-20 tahun x >21 tahun Total 
Umur rata-rata (dalam tahun) 2,78 5,08 - - 6,15 
Total area yang ditanami 6.550 11.893 - - 18.443 
Persentase area tertanam 35,5 64,5 - - 100,0 

 
I. INVESTASI STRATEGIS 
 
Selain bisnis perkebunan sawit, Perseroan telah melakukan investasi strategis dengan mengakuisisi 
saham yang diterbitkan oleh PT SBI dan PT CBU masing-masing sebesar 18,4%. Investasi ini 
diperkirakan tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil kegiatan operasi dan 
pendapatan Perseroan dalam jangka pendek, namun Perseroan percaya bahwa investasi strategis ini 
penting untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha Perseroan di masa depan. 
 
PT SBI sedang mengembangkan sebuah fasilitas bulking dan dermaga yang diharapkan akan selesai 
pada tahun 2014. Dengan melakukan investasi strategis ini, Perseroan percaya bahwa Perseroan 
akan memiliki akses ke fasilitas ini, yang akan memungkinkan Perseroan menjual produk untuk pasar 
domestik dan internasional yang lebih luas. 
 
PT CBU sedang mengembangkan pabrik pengolahan CPO, yang diharapkan akan selesai pada 
tahun 2015. Dengan melakukan investasi strategis ini, Perseroan percaya akan mampu menciptakan 
saluran distribusi tambahan untuk CPO Perseroan. Selain itu, Perseroan percaya akan dapat 
meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usahanya pada sektor hilir di masa depan. 
Perseroan juga mungkin dapat menyempurnakan kontrak di masa depan setelah menyelesaikan 
pabrik pengolahan CPO Perseroan untuk memperluas basis produk Perseroan. 
 
J. PENGENDALIAN KUALITAS 
 
Perseroan mengadopsi prosedur pengendalian mutu pada setiap tahap proses produksi untuk 
menjaga kualitas CPO. Perseroan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit pada saat sejumlah biji 
kelapa sawit terlepas dari TBS, yang mengindikasikan tingkat kematangan buah. Perseroan 
mengimplementasikan kebijakan zero loose fruit untuk meminimalkan kehilangan TBS pada saat 
panen dan menjaga hasil tanam TBS yang tinggi. Tim pengendali mutu independen Perseroan 
memeriksa TBS sebelum dikirimkan ke pabrik pengolahan. Selanjutnya, Perseroan mengangkut TBS 
ke PKS di perkebunan dengan tepat waktu untuk meminimalkan pembentukan asam lemak, yang 
dapat menurunkan kualitas CPO. Untuk memastikan bahwa Perseroan menjaga efisiensi operasional 
dan standar kualitas atas produksi, Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian internal yang 
berada di bawah pengawasan penasihat tanaman yang bekerja untuk memeriksa dan mengaudit 
perkebunan dan teknik operasional Perseroan setiap tiga bulannya. 
 
Asosiasi CPO Malaysia mensyaratkan bahwa kandungan FFA dalam CPO tidak lebih dari 5,0%. 
Hingga saat ini, CPO Perseroan telah memenuhi standar sejak tahun 2011, dimana sebagian besar 
tingkat FFA CPO Perseroan berada di sekitar 3,5% atau dibawah. Selain itu, Perseroan juga menjaga 
standar kualitas yang tinggi berkaitan dengan penurunan indeks pemutihan ("The Deterioration Of 
Bleachability Index/DOBI"). Semakin tinggi tingkat indeks DOBI, semakin mudah perusahaan CPO 
lainnya untuk memutihkan CPO tersebut. Transportasi TBS Perseroan ke PKS yang cukup lancar 
juga membantu menjaga tingkat indeks DOBI pada CPO yang dihasilkan Perseroan. 
 
Perseroan juga secara historis termasuk dalam Dewan Minyak Sawit Malaysia (“The Malaysia Palm 
Oil Board /MPOB”) dengan standar kerugian minyak dalam pengolahan TBS  sebesar 15 kg per ton. 
Untuk mewujudkan konsistensi dan keberlanjutan parameter kinerja dalam menjaga kualitas dan 
proses Perseroan, tim manajemen yang berpengalaman ditempatkan di setiap PKS Perseroan untuk 
memantau kualitas produksi, efisiensi proses produksi dan hilangnya minyak selama proses ekstraksi 
berlangsung. 
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K. PELANGGAN 
 
Perseroan menjual produknya terutama kepada Wilmar (melalui entitas anaknya PT Sinar Alam 
Permai dan PT Wilmar Nabati Indonesia), SMART dan PT Asianagro Agung Jaya. Untuk periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, kontribusi Wilmar, SMART dan 
PT Asianagro Agung Jaya terhadap penjualan Perseroan masing-masing sebesar 60,7%, 28,6% dan 
4,4%. Pelanggan utama Perseroan adalah Wilmar, salah satu grup agrobisnis terkemuka di dunia 
dengan fasilitas penyulingan CPO terbesar yang berada di sekitar Pabrik Kelapa Sawit Perseroan di 
Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kontribusi penjualan Perseroan ke Wilmar untuk periode 
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun 2012, 2011 dan 2010, 
masing-masing mencapai 60,7%, 56,8%, 91,9% dan 97,0% dari total penjualan Perseroan.  
 
Perseroan bermaksud untuk meningkatkan produksi di masa yang akan datang dan sedang dalam 
proses negosiasi dengan pembeli minyak sawit utama lainnya, dalam rangka diversifikasi pelangggan 
serta mengelola profil risiko, dan Perseroan telah memiliki investasi minoritas pada perusahaan 
afiliasinya yang sedang dalam proses pembangunan tempat penampungan dan dermaga untuk 
melayani pengiriman produk ke pembeli lain. Perseroan berharap platform ekspor, yang terdiri dari 
fasilitas penampungan dan dermaga, akan beroperasi selama 2014. 
 
Berikut adalah tabel yang menyajikan pelanggan utama Perseroan dengan kontribusi lebih dari 5% 
dari total penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 
dan untuk tahun 2012, 2011 dan 2010: 
 

 (dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 

 

Untuk periode 6 (empat) bulan 
yang berakhir pada tanggal 

30 Juni 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 

2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 
PT Sinar Alam Permai(1) 427.401 47,9 908.051 48,3 975.462 70,7 806.283 87,9 
PT Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk 254.632 28,6 386.961 20,6 88.169 6,4 - - 

PT Wilmar Nabati Indonesia(2) 113.852 12,8 159.796 8,5 292.858 21,2 83.148 9,1 
PT Asianagro Agungjaya(3) 39.002 4,4 395.051 21,0 - - - - 

Catatan: 
(1)  PT Sinar Alam Permai adalah Entitas Anak Wilmar. 
(2)  PT Wilmar Nabati Indonesia adalah Entitas Anak Wilmar. 
(3) PT Asianagro Agung Jaya adalah Entitas Anak PT Asian Agri. 
 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011dan 2010, rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian piutang Perseroan dengan pelanggan (credit term pelanggan Perseroan)  
masing-masing 4,8; 1,7; 0,3 dan 0. 
 
L. PEMASOK 
 
Tabel berikut menyajikan pemasok utama Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 
 

 
 

Perusahaan Produk 

Untuk periode 
enam bulan yang 

berakhir pada 
tanggal 30 Juni 

2013 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2012 2011 2010 

Miliar 
Rp (%) Miliar 

Rp (%) Miliar 
Rp (%) Miliar 

Rp (%) 

Hj Hayanah  TBS 26,638 30,5 70,437 28,6 37,795 38,9 21,957 45,3 
CV Enam Saudara  TBS 23,374 26,8 46,630 18,9 15,896 16,4 2,530 5,2 
PT Menthobi Sawit 

Jaya TBS 20,864 23,9 38,739 15,7 33,028 34,0 23,993 49,5 

PT Methobi 
Makmur Lestari   TBS 16,442 18,8 6,532 2,7 10,434 10,7 - - 

Meinardo TBS 13 0,0 20,762 8,4 - - - - 
PT SMU TBS - - 63,302 25,7 45.404 0,0 - - 
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Para pemasok utama terdiri dari pemasok TBS, pupuk, bahan kimia dan bahan bakar, yang 
memasok kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan Perseroan. Perseroan membeli pupuk setiap 
enam bulan melalui proses lelang yang dibuka untuk 20 pemasok untuk memastikan biaya yang 
kompetitif dan mengurangi penurunan marjin. 
 
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian utang Perseroan dengan pemasok (credit term pemasok Perseroan) masing-
masing 14,9 hari; 21,1 hari; 48,1 hari dan 49 hari. 

 
M. HAK KEPEMILIKAN TANAH 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Agraria ("UU Agraria") 
dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah memegang hak atas semua tanah di Indonesia. Dalam 
rangka membangun perkebunan, Perseroan harus mendapatkan hak atas tanah dari Pemerintah. 
Hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah memiliki jangka waktu tetap yang dapat 
diperpanjang. Hak atas tanah untuk kegiatan usaha perkebunan umumnya berlaku 25 sampai 
35 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu tidying tidak lebih dari 25 tahun. 
Perseroan memegang sebagian hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), yang 
merupakan hak atas tanah yang diberikan atas tanah, minimal seluas lima hektar, yang memberikan 
pemiliknya hak untuk menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan usaha perkebunan. Hanya warga 
negara dan badan hukum Indonesia yang dapat menmemegang HGU. Perseroan dapat membebani 
atau menjaminkan hak atas tanah ini sebagai jaminan. HGU tersebut memungkinkan pemiliknya 
untuk memanfaatkan tanah dan apa yang terdapat pada area tersebut sebelum atau setelah 
dibudidayakan di atas tanah secara eksklusif dalam jangka waktu hak tersebut. HGU dapat diberikan 
baik oleh negara jika diberikan atas tanah milik negara, atau oleh orang-orang seperti pemegang Hak 
Pengelolaan mengenai tanah.  
 
Permohonan perolehan HGU memiliki beberapa tahap, beberapa tahap utamanya adalah: 
(1). Memperoleh Ijin Prinsip; 
(2). Memperoleh Ijin Lokasi; 
(3). Memperoleh pelepasan hutan dari Kementrian Kehutanan (untuk tanah yang terletak dalam 

kawasan hutan); 
(4). Survei Kadastral 
(5). Panitia B;  
(6). Memperoleh Surat Keputusan Pemberian HGU;dan 
(7). Pemberian HGU. 

 
Pada saat badan usaha memiliki ijin lokasi, perusahaan tersebut dapat membeli tanah dari pemilik 
saat ini dan pada saat tanah tersebut itu diperoleh, perusahaan dapat mengajukan permohonan 
untuk memperoleh HGU dengan melalui pengukuran kadasteral yang selanjutnya akan diuraikan 
dalam Risalah Rapat Panitia B dan telah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat 
atau Badan Pertanahan Nasional (“BPN”).  
 
Pada umumnya, pemegang HGU dapat memperbaharui hak atas tanah ini satu kali dengan jangka 
waktu keseluruhan 60 tahun. Hampir seluruh HGU untuk perkebunan kelapa sawit yang tua berada 
dalam penerbitan awal dan dapat diperbaharui untuk menambah jangka waktu. 
 
Tabel di bawah ini menjelaskan rincian hak atas tanah yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak per 
tanggal 30 Juni 2013: 
 

Tahap Pada 30 Juni 2013 
Hektar % 

Hak Guna Usaha 30.349 43,0% 
Ijin Lokasi 1) 40.247 57,0% 
Total 70.596 100,0% 

1) Termasuk 14.434 hektar yang telah memperoleh Izin Lokasi untuk program plasma Perseroan dan 10.705 hektar dalam proses di  
Kementerian Kehutanan. 
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Selain hak atas tanah tersebut di atas, saat ini Perseroan memiliki 3.600 hektar area tertanam yang 
masih dalam proses tukar menukar hutan oleh Kementerian Kehutanan. Perseroan telah mendapat 
rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk melakukan proses pertukaran area tanah 
seluas 3.600 hektar dan proses pertukaran area tanah tersebut saat ini sedang dikaji oleh 
Kementerian Kehutanan.  
 
Perseroan juga memiliki sekitar 3.875 hektar yang telah di akuisisi oleh Perseroan dan saat ini 
sedang dalam proses pembebasan lahan dari pemilik yang sebelumnya, dimana lahan tersebut 
belum dicanangkan untuk proses kadastral sehingga lahan tersebut belum memperoleh HGU. 
 
Tabel di bawah ini menjelaskan rincian mengenai HGU yang dimilliki Entitas Anak Perseroan pada 
30 Juni 2013: 
 

Tahap 
Pada 30 Juni 2013 

Hak atas Lahan 
(dalam Hektar) 

Tahun jatuh 
tempo 

Perseroan 16.985 2039 and 2042 
PT KSA 4.443 2042 
PT MMS 8.921 2042 
Total 30.348  

 
Perseroan memiliki Ijin Lokasi atas 40.247 hektar (termasuk sekitar 10.705 hektar dalam proses 
pembebasan lahan di Kementerian Kehutanan dan sekitar 14.434 hektar telah direncanakan untuk 
program plasma Perseroan). Ijin lokasi yang saat ini dimiliki oleh Perseroan akan jatuh tempo antara 
tahun 2015 dan 2016, kecuali Ijin tersebut diperpanjang. Ijin lokasi diberikan untuk jangka waktu 
tertentu. Ijin lokasi untuk lahan lebih dari 50 hektar diberikan dengan jangka waktu tiga tahun dengan 
dimungkinkan dilakukan perpanjangan satu tahun jika lebih dari 50% atas pembebasan lahan telah 
selesai pada tanah yang telah diberi ijin lokasi. Meskipun umumnya berdasarkan Peraturan 
No 2/1999 perolehan tanah tidak dapat dilakukan tanpa memperoleh ijin lokasi pertama, Perseroan 
dapat dibebaskan dari persyaratan tersebut atau ijin lokasi dianggap telah diperoleh jika kondisi 
berikut terpenuhi: (i) lahan dibutuhkan dalam rangka ekspansi bisnis yang sedang berlangsung, 
(ii) perluasan izin usaha telah diperoleh, dan (iii) tanah tersebut berdekatan dengan 
lokasi bisnis yang relevan. 
 
Selain hak atas tanah yang disebutkan di atas, pada saat ini Perseroan menguasai 3.600 hektar yang 
masih dalam proses permohonan pertukaran lahan di Kementrian Kehutanan untuk menjalankan 
proses pertukaran lahan dan proses tersebut pada saat ini sedang dikaji ulang oleh Kementerian 
Kehutanan.  
 
Perseroan juga menguasai seluas 3.875 hektar lahan pelepasan dari pemilik sebelumnya, dimana 
seluruh lahan tersebut belum diajukan untuk proses cadastral dan belum mendapatkan HGU. 
 
N. PROGRAM PLASMA 
 
Sesuai dengan Peraturan No. 98/2013, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP 
dengan luas 250 hektar atau lebih diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat untuk 
petani plasma (lahan plasma) sekurang-kurangnya 20% dari lahan yang diusahakan oleh perusahaan 
perkebunan tersebut bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan lahan 
plasma diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. Lahan plasma yang difasilitasi 
pembangunannya oleh perusahaan perkebunan tersebut berada di luar areal IUP-B dan IUP. Setelah 
dibangun, lahan plasma tersebut akan dialihkan kepada petani plasma yang akan mengoperasikan 
lahan plasma di bawah pengawasan perusahaan perkebunan tersebut atau dalam kasus-kasus 
tertentu, perusahaan perkebunan terus mengoperasikan lahan plasma dengan membagi keuntungan 
dengan petani plasma. Bentuk bantuan kepada petani tersebut disebut sebagai "program plasma". 
Para petani plasma tersebut kemudian diwajibkan untuk menjual dan perusahaan perkebunan kelapa 
sawit berkomitmen untuk membeli TBS yang dihasilkan oleh petani plasma dengan harga formula 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
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Pada tahun 2012, BPN mengeluarkan Surat Edaran No. 2/SE/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 
("SE BPN No. 2/2012") ke seluruh kantor BPN di Indonesia, yang antara lain, menginformasikan 
sebagai berikut: 
 
- Setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HGU, atau pembaharuan atau 

perpanjangan, harus mengembangkan perkebunan plasma dengan menyumbang area seluas 
yang setidaknya sekitar 20% dari lahan tertanam, dan terlibat dalam upaya tanggung jawab sosial 
perusahaan; 

- Kesediaan perusahaan untuk mengembangkan perkebunan plasma harus dibuktikan dengan 
akta notaris yangmenyatakankebijakan perusahaan perkebunan untuk mengembangkan 
perkebunan plasma tersebut. Akta notaris perlu dilampirkan pada aplikasi perusahaan untuk 
mendapatkan atau memperbaharui atau memperpanjang atas HGU; 

- Kewajiban untuk mengembangkan perkebunan plasma dapat dicabut jika perusahaan 
perkebunan tersebut telah mengadakan perjanjian kemitraan dengan petani dalam bentuk 
kerjasama produksi, manajemen dan pemasaran, transportasi, operasional, kepemilikan saham 
dan/atau penyediaanlayanan dukungan, dan melibatkan dalam kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
 

Oleh karena itu, berdasarkan Edaran BPN No. 2/2012, meskipun perusahaan perkebunan telah 
memperoleh IUP-B dan IUP sebelum diterbitkannya Peraturan No. 98/2013, maka hal tersebut akan 
membuat perusahaan perkebunan untuk tunduk pada kewajiban dalam mengembangkan perkebunan 
plasma saat perusahaan tersebut berusaha untuk memperbaharui atau memperpanjang HGU atas 
lahannya. 
 
Perseroan, PT KSA, dan PT MMS telah memperoleh hak atas tanah dan izin perkebunan sebelum 
tanggal 28 Februari 2007 dan dalam lisensi yang diterima tidak secara spesifik dinyatakan untuk 
merancang program plasma. Saat ini, Perseroan beserta PT KSA, dan PT MMS belum menyediakan 
wilayah untuk area plasma pada saat perkebunan dikembangkan dan saat ini hampir seluruh area 
perkebunan telah dikembangkan, sehingga Perseroan, PT KSA, dan PT MMS belum dapat mematuhi 
peraturan terkait dengan penyediaan area plasma dan juga dikarenakan  kurang tersedianya lahan 
yang secara geografis sesuai untuk program plasma dan kurangnya kerjasama dengan masyarakat 
setempat tertentu untuk dapat membangun kerjasama program plasma dengan Perseroan, PT KSA, 
dan PT MMS. Di sisi lain, Perseroan telah membentuk program kemitraan termasuk membantu para 
petani plasma setempat dalam mengembangkan perkebunan yang dimilikinya dengan memberikan 
jasa konsultasi, bibit dan pupuk serta melakukan pembelian TBS yang dihasilkan oleh petani plasma 
setempat dan memprosesnya menjadi CPO dan PK di pabrik yang dimiliki oleh Perseroan. Namun, 
berdasarkan peraturan No.98/2013, pemenuhan kewajiban kemitraan oleh Perseroan dan Entitas 
Anak tidak menghapuskan kewajiban Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan program plasma. 
 
Lisensi area yang diperoleh oleh PT SML mengharuskan Perseroan untuk berpartisipasi dalam 
Program Plasma dengan merancang sekitar 14.434 hektar yang diperuntukan khusus untuk Program 
Plasma. Sedangkan untuk lahan yang telah diperoleh lisensi untuk PT ASP tidak mengharuskan 
ketentuan yang spesifik terkait dengan rancangan area yang akan dialokasikan untuk Program 
Plasma. 
 
Meskipun lisensi Perseroan, PT KSA, dan PT MMS tidak menentukan secara spesifik daerah untuk 
dialokasikan sebagai perkebunan plasma, Perseroan, PT KSA, dan PT MMS masih membutuhkan 
untuk membentuk Program Plasma. 
 
Perseroan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban program 
Plasma (kemitraan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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O. PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI 
 
Pada tahun 2012 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, seluruh 
penjualan CPO dan PK dipasarkan di pasar domestik. Perseroan menjual CPO dan PK secara 
langsung kepada pelanggan. Perseroan menggunakan sistem penjualan berdasarkan basis spot  
maupun forward dan melakukan negosiasi  ketentuan pengiriman pada tiap  penjualan. Sesuai 
dengan praktik yang biasa digunakan saat ini untuk spot market di Indonesia, pelanggan membayar 
CPO dan PK Perseroan maksimal lima hari kerja setelah kontrak penjualan disepakati dan melakukan 
pengiriman sekitar dua minggu setelah kontrak penjualan disepakati. Perseroan menegosiasikan 
ketentuan pengiriman berdasarkan kontrak masing-masing. 
 
Wilayah pemasaran Perseroan mencakup Kalimantan, Jawa, Sumatera dengan segmen pasar 
beberapa produsen minyak kelapa sawit utama di Indonesia seperti Wilmar, PT Smart Tbk. dan Asian 
Agri. Perseroan memiliki peluang untuk memperluas wilayah pemasaran dan segmen pasar, serta 
rencana ekspor seiring dengan peningkatan permintaan dunia akan CPO. 
 
Sistem penjualan dan distribusi yang dilaksanakan Perseroan saat ini yaitu dengan melakukan 
penjualan langsung kepada end user tanpa bantuan pihak ketiga dalam proses penjualan. Perseroan 
tidak memiliki kebijakan diskon. Untuk CPO yang disepakati yaitu FFA<3.0% tetapi produk yang 
disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, maka akan dikenakan diskon sebesar USD75 
per ton.  Untuk CPO yang disepakati yaitu FFA<3.5% tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, 
maka akan dikenakan diskon sebesar USD50 per ton. Kebijakan retur Perseroan adalah dengan 
memberlakukan retur apabila produk yang disediakan tidak memenuhi spesifikasi dan pihak pembeli 
meminta untuk menggantikan produk yang sesuai. 
 
P. PENENTUAN HARGA 
 

Harga CPO dan PK pada dasarnya tergantung pada pasokan dan permintaan terhadap CPO dan 
produk kelapa sawit, yang mungkin dapat berbeda antara pasar Indonesia dan internasional. Harga 
CPO di pasar domestik juga dipengaruhi oleh pajak ekspor dan pembatasan dari Pemerintah. 
 
Seluruh penjualan CPO telah dilakukan di pasar domestik walaupun Perseroan melakukan penagihan 
terhadap penjualan CPO dalam Rupiah, namun, harga secara umum berdasarkan, atau dipengaruhi 
oleh, harga dalam USD terhadap CPO di pasar internasional. 
 
Perseroan melakukan perjanjian spot dan forward dengan pelanggan. Untuk kontrak spot, penjualan 
CPO mengacu pada harga lelang harian PT Astra Agro Lestari Tbk. free on board Kumai, Provinsi 
Kalimantan Tengah. Harga lelang dipengaruhi oleh harga internasional CPO yang berlaku di MDEX 
(dioperasikan oleh Bursa Malaysia Derivatif Berhad) di Kuala Lumpur, Malaysia dan Asia Bersama 
Derivatives Exchange (perusahaan patungan dari CBOT Holdings, Inc dan Singapore Exchange 
Securities Trading Limited) di Singapura. Walaupun secara umum harga pasar yang berlaku di Kuala 
Lumpur, harga lelang harian di Kumai lebih rendah dari harga di pasar Kuala Lumpur karena ada 
pajak ekspor CPO dan pajak untuk produk lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan biaya-biaya 
ekspor lainnya. Harga CPO Perseroan secara historis hampir sama dengan harga lelang di Kumai. 
Kualitas CPO Perseroan dengan kandungan FFA dibawah 3,5% memungkinkan Perseroan untuk 
menjual CPO dengan harga premium di atas harga lelang Kumai antara  
Rp50 sampai dengan Rp75 per kilogram. Pada tahun 2012, sekitar 35,9% dari penjualan Perseroan 
adalah di kontrak spot.  
 
Perseroan juga menandatangani kontrak forward dengan pelanggan. Kontrak tersebut dilaksanakan 
berdasarkan rumus penentuan harga dimana kuantitas CPO yang dipasok adalah tetap dimuka 
sementara harga adalah tetap pada setiap pengiriman berdasarkan harga pasar yang dapat 
diobservasi disepakati. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan berbagai perjanjian dengan 
pelanggan untuk menjual CPO dengan jumlah yang tetap. Berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, 
Perseroan diwajibkan memasok masing-masing sekitar 1.500 ton dan 3.000 ton CPO secara 
mingguan kepada Wilmar dan SMART, dimana untuk setiap pengiriman, harga ditentukan dengan 
mengacu pada rata-rata harga lelang mingguan PT Astra Agro Lestari Tbk. di Kumai. Selain itu, 
Perseroan juga diwajibkan untuk memasok sekitar 2.000 ton CPO setiap bulan kepada SMART 
dengan harga yang mengacu pada rata-rata harga lelang bulanan PT Astra Agro Lestari di Kumai. 
Seluruh kontrak forward akan berakhir pada akhir Desember 2013. 
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Harga PK ditentukan berdasarkan harga lelang di pasar Kumai. Harga untuk PK tersebut berfluktuasi  
terhadap permintaan dan penawaran untuk produk ini dan produk derivatif. 
 
Serupa dengan harga CPO, harga PKO mentah Indonesia juga berbeda dari harga internasional 
karena perbedaan pajak ekspor yang berlaku. Umumnya, harga PKO mentah ditentukan dengan 
mengacu pada harga cif Rotterdam yang dikutip di MPOB dan Tropical, yang dapat dinegosiasikan. 
Harga yang dikutip kemudian dikurangi dengan biaya angkut dan pajak ekspor yang berlaku, 
menghasilkan harga lokal, yang kemudian ditandai dengan PPN 10%, menghasilkan harga CIF. 
 
Q. PERSAINGAN USAHA 
 
CPO diperdagangkan di pasar komoditas domestik dan internasional. Oleh karena itu, seluruh 
produsen CPO serta pemilik perkebunan (baik di Indonesia maupun di kawasan regional) merupakan 
pesaing potensial.  Secara khusus, Perseroan melihat perusahaan kecil hulu kelapa sawit (yaitu 
produsen 1.000.000 ton atau kurang TBS tahun 2012) sebagai pesaing utama Perseroan dan 
perusahaan besar hulu kelapa sawit (yaitu produsen lebih dari 1.000.000 ton TBS tahun 2012) 
sebagai pesaing sekunder Perseroan.  
 
Selama Semester I Tahun 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pangsa pasar kurang dari 1% 
dalam industri perkebunan kelapa sawit nasional. 
 
Para pelaku usaha di industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari Badan Usaha Milik 
Negara dan juga perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan petani kecil. Beberapa 
perusahaan perkebunan publik yang lebih besar yang memproduksi produk berbasis CPO yang 
secara potensial dapat bersaing dengan Perseroan di bidang usaha yang sama adalah Indofood Agri 
Resources Ltd., First Resources Limited, PT Astra Agro Lestasi Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, dan 
SMART. Dalam waktu dekat ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki rencana untuk 
mengekspor produk secara langsung. Perseroan akan terus melakukan penjualan kepada 
pelanggan-pelanggan di pasar lokal, dimana masih terdapat permintaan pasar yang sangat kuat yang 
dapat menyerap tingkat produksi Perseroan dan Entitas Anak. 
 
R. FASILITAS RISET DAN PENGEMBANGAN 
 
Perkebunan kelapa sawit 
 
Riset dan pengembangan merupakan bagianpenting dari kegiatan usaha Perseroan dan telah 
membawa perkembangan pada teknik perkebunan, hasil tanaman dan profitabilitas. Tujuan dari riset 
dan pengembangan adalah untuk memaksimalkan potensi ekonomis hasil CPO secara berkelanjutan 
dan ilmiah melalui uji coba lapangan yang memadai. Temuan penelitian Perseroan termasuk ke 
dalam praktik pengelolaan dan kebijakan penanaman Perseroan. Unit Riset dan Pengembangan 
Perseroan melaksanakan dan mengawasi praktik yang terbaik dalam agronomi, termasuk 
memberikan nasihat berkala dan ad-hoc dari para ahli tentang penerapan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan dan praktek perkebunan yang efisien, seperti melakukan analisa site yield potential dan 
yield gap analysis untuk memaksimalkan hasil produksi per hektar, mengawasi tingkat unsur hara 
tanaman kelapa sawit dan tanah untuk mencapai produktifitas yang tinggi menggunakan biomass dan 
POME sebagai pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mencegah hama dan 
penyakit pada setiap tahapan pertumbuhan melalui sistem pengendalian hama dan penyakit yang 
terintegrasi dalam memberikan peringatan dini.  
 
Fokus utama dari program Riset dan Pengembangan Perseroan adalah unsur hara, tanah,  hama 
dan penyakit dan biomass serta POME. Personel unit Riset dan Pengembangan Perseroan 
menyediakan bantuan teknis untuk perkebunan Perseroan, seperti rekomendasi pemupukan 
tahunan, analisa daun dan contoh tanah serta pemberian nasehat teknis terkait dengan praktek 
penanaman.  
 
Beban riset dan pengembangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 
masing-masing sebesar Rp1,1 miliar, Rp2,9 miliar, Rp2,7 miliar, dan Rp 0,7 miliar. 
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Riset dan pengembangan Perseroan memiliki fokus pada hal-hal berikut: 
 
Pengelolaan Unsur Hara 
 
Menyeimbangkan unsur hara merupakan kebutuhan utama dalam penanaman kelapa sawit. 
Rencana pengelolaan unsur hara pada lokasi tertentu bersamaan dengan asupan unsur hara yang 
tepat diperlukan agar dapat memberikan hasil tanaman yang optimal. Dalam pengembangan rencana 
lokasi lahan, personil riset dan pengembangan Perseroan melakukan berbagai program percobaan di 
lokasi percobaan untuk mempelajari pengaruh dosis pupuk yang berbeda yang diberikan pada 
tanaman kelapa sawit, penerapan pengelolaan pabrik pengolahan produk sampingan kelapa sawit 
dan penerapan metode pemupukan untuk memantau efek program pada pertumbuhan danhasil dari 
tanaman kelapa sawit. 
 
Pengelolaan Tanah 
 
Tanah di perkebunan Perseroan dikelompokkan dan diklasifikasikan kedalam kelompok pengelolaan 
tanah tertentu agar memberikan hasil budidaya tanaman kelapa sawit yang lebih efisien dan efektif 
secara berkelanjutan. Personil riset dan pengembangan melakukan survei tanah dan mengumpulkan 
sampel tanah untuk menganalisis dan menentukan kelompok pengelolaantanah.Perseroan juga 
mengembangkan dan menyesuaikan program-program eksperimental pada masing-masing kelompok 
pengelolaan tanah. Saat ini, Perseroan sedang mempelajari berbagai eksperimen pada kelompok 
tanah marjinal. Selain itu, salah satu kebijakan utama Perseroan adalah untuk meminimalkan erosi 
tanah yaitu dengan penanaman tanaman kacang-kacangan sebagai penutup dan meminimalkan 
penyemprotan kimia pada gulma. 
 
Pengelolaan Hama dan Penyakit 
 
Pelaksanaan rencana pengelolaan hama dan penyakit yang efektif adalah kunci untuk 
mengendalikan tingkat hama dan penyakit di bawah ambang ekonomis setiap saat. Dalam rangka 
mengendalikan tingkat hama dan penyakit, Perseroan mengembangkan rencana dan strategi lokasi 
khusus Integrated Pest Management (“IPM”) untuk pengelolaan dan pemantauan yang lebih baik 
terhadap perkembangan hama dan penyakit, yang meliputi uji eksperimental yang dimaksudkan 
untuk mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku hama dan penyakit, perawatan 
penyembuhan dan pencegahan, serta efek dari teknik penanaman. Perseroan juga menggunakan 
biokontrol (virus, bakteri dan jamur) dan predator alami (seperti burung hantu dan ular) untuk 
menjaga tingkat hama dan penyakit di bawah ambang ekonomis dan mengurangi penggunaan bahan 
kimia berbahaya, dengan demikian mematuhi prinsip dan kriteria RSPO. Perseroan juga 
mengembangkan program untuk mengurangi bahan kimia berbahaya yang termasuk dalam kategori 
1A dan 1B berdasarkan WHO dan paraquat dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan.   
 
Pemanfaatan biomass dan POME 
 
Pemanfaatan biomass dan POME adalah salah satu usaha utama Perseroan dalam menunjang 
perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penggunaan biomass yang didaur ulang dan POME 
disesuaikan berdasarkan lokasi tertentu sebagai tambahan nutrisi tanah dan sumber unsur hara 
untuk tanaman kelapa sawit tanpa mempengaruhi hasil tanaman kelapa sawit. Tujuan Perseroan 
adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan biomass dan POME sehingga mengurangi biaya 
pemupukan dan memperbaiki struktur area tanah marjinal. Selain itu, Perseroan juga terus 
memperbarui dan memperbaiki teknik dan tingkat aplikasi melalui program kerjasama dengan 
program penelitian internal Perseroan dan lembaga lainnya. 
 
S. ASURANSI 
 
Perseroan memiliki asuransi untuk pabrik, persediaan, kendaraan, alat berat dan properti (termasuk 
bangunan dan pabrik). Selain itu, Perseroan juga memiliki asuransi terhadap kerugian yang 
disebabkan dari kebakaran perkebunan dan gempa bumi. Polis asuransi ini memberikan 
pertangungan biaya penggantian aset-aset tetapi tidak mencakup gangguan usaha atau kerugian dari 
letusan gunung berapi atau penyitaan oleh Pemerintah. Selain itu, Perseroan tidak memiliki asuransi 
pertanggungan pihak ketiga. Semua asuransi Perseroan ditanggung oleh perusahaan asuransi lokal. 
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Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai cakupan asuransi per tanggal 30 Juni 2013: 
 

Tipe Asuransi Penanggung Nilai pertanggungan 

Aset Tetap(1) PT Wahana Tata, PT Tri Pakarta Rp1.210.658 juta dan
USD3,2 juta 

Tanaman belum menghasilkan PT Tri Pakarta Rp39.503 juta 
Persediaan (Stok CPO, Inti Sawit & Bahan Kimia) PT Wahana Tata, PT Tri Pakarta Rp399.064 juta 

(1) Terdiri dari PKS, mesin, peralatan, kendaraan dan alat berat 

(2) Asuransi Aset Tetap terdiri dari Asuransi denominasi Rupiah dan USD; untuk denominasi USD menggunakan kurs Rp9.190,- 

 
Meskipun Perseroan tidak memiliki asuransi atas penyakit atau hama, Perseroan percaya bahwa 
pertanggungan asuransi ini sesuai dengan perkebunan kelapa sawit lain dan standar industri 
perkebunan kelapa sawit dan penyulingan di Indonesia. 
 
T. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN 
 
 Berikut ini adalah surat persetujuan atas dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak: 
 

Pemilik Izin Surat Persetujuan atas dokumen  
AMDAL/UKL-UPL Kewajiban Pelaporan 

Perseroan 

 
Surat Persetujuan Dokumen ANDAL/RKL-RPL 
dan RE Perkebunan dan Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit PT Sawit Sumbermas Sarana No. 
660/261/Bpdl-II-2/IV/2006 tanggal 20 April 2006 

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 

(BAPEDALDA) Kabupaten Kotawaringin Barat 
 

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 
11 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan 
Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit PT Sawit Sumbermas 
Sarana dengan Luas Areal 19.842,49 Hektar 
dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan 

Kapasitas 90 ton TBS/Jam.  
 

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode 
Semester I Tahun 2013 telah disampaikan 

kepada Badan Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Juli 
2013 

  
Rekomendasi atas UKL/UPL Pembangunan 
Pabrik Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 

ton/jam No. 660/436/BLH.II/VIII/2011 tanggal 15 
Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati 

Kotawaringin Barat 
 

 

MMS 

 
Surat Persetujuan RKL dan AMDAL 

Pembangunan Perkebunan dan Pabrik 
Pengolahan Kelapa Sawit  

No. 666/34/BpdHI.2/II/2008 tanggal 2 Februari 
2008 yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai 

Amdal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
 

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode 
Semester I Tahun 2013 telah disampaikan 

kepada Badan Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Juli 
2013 

KSA 

 
Persetujuan Kelayakan Dokumen UKL-UPL 

Pembangunan Perkebunan No. 660/264/Bpdl-
II.3/07/2008 tanggal 2 Juli 2008 yang 
dikeluarkan oleh oleh Kepala Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 
(BAPEDALDA) Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode 
Semester I Tahun 2013 telah disampaikan 

kepada Badan Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Juli 
2013 

   
 Persetujuan Kelayakan Dokumen UKL-UPL 

Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa 
Sawit No. 660/407/Bpdl-II.2/07/2007 tanggal 25 

Juli 2007 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala 
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Kotawaringin 
Barat 

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode 
Semester I Tahun 2013 telah disampaikan 

kepada Badan Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Juli 
2013 
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Jenis limbah yang dikeluarkan adalah limbah cair dan limbah padat. Limbah cait berasal dari air untuk 
membantu proses pengolahan dan pencucian alat, sedangkan limbah padat berasal dari padatan 
tandan kosong dan cangkang.   
 
Pemanfaatan dan Penanganan Limbah:  
 
1. Pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi lahan, sebagai pupuk cair organik yang dapat 

memperbaiki unsur hara tanah dan meningkatkan kesuburan 
2. Pemanfaatan tandan kosong untuk pupuk organik, yang dibawa ke kebun kelapa sawit 
3. Pemanfaatan cangkang digunakan sebagai salah satu bahan bakar boiler  
 
Budidaya pohon kelapa sawit dan pengolahan TBS di perkebunan Perseroan memerlukan 
pertimbangan lingkungan. Di perkebunan kelapa sawit Perseroan, Perseroan bermaksud untuk 
mengganti pestisida dengan metode biologis yang lebih murah tetapi lebih efektif dan ramah 
lingkungan untuk mengendalikan serta mencegah hama dan penyakit. Perseroan mendaur ulang 
janjang kosong sebagai pupuk organik untuk membantu retensi air ke dalam tanah. Perseroan juga 
menerapkan program pengolahan limbah cair menggunakan pengolahan fisik dan biologis untuk 
memecah limbah sehingga limbah dapat digunakan sebagai pupuk cair di perkebunan kelapa sawit. 
Di masa yang akan datang, Perseroan berencana untuk membangun fasilitas pemulihan metana 
untuk mengumpulkan gas metana yang dihasilkan dari limbah cair yang berasal dari pabrik 
Perseroan untuk menghasilkan tenaga listrik di instalasi listrik Perseroan. Sebagai bagian dari 
program tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan berencana untuk menjual kelebihan tenaga 
listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) setempat untuk memungkinkan mereka 
menyediakan listrik untuk desa-desa tertentu di sekitar perkebunan yang saat ini masih belum 
memiliki listrik. Perseroan tidak menggunakan api sebagai pembukaan lahan dalam pengembangan 
lahan perkebunan baru. Selain itu, Perseroan memiliki program pengolahan limbah padat yang 
dihasilkan oleh pengolahan kelapa sawit dalam bentuk janjang kosong, serat, cangkang dan biosolid 
yang digunakan sebagai mulsa dan pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2012, 
sekitar 143.019 ton janjang kosong diproduksi dan digunakan di 2.380 hektar perkebunan kelapa 
sawit Perseroan. 
 
Proses produksi Minyak Kelapa Sawit Mentah tidak menghasilkan polusi. 
 
Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan CPO dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup 
("BLH"), lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dampak 
lingkungan dalam rangka untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, memperbaiki dan 
mempertahankan kualitas lingkungan. BLH juga membuat dan menerapkan kebijakan dan program 
untuk mengendalikan dampak lingkungan. Lembaga ini melaporkan langsung kepada Gubernur 
Kalimantan Tengah. 
 
BLH mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan bagi perusahaan Indonesia, termasuk 
Perseroan, atas pelanggaran terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Pemerintah. Pengawas 
Lingkungan Hidup Pemerintah daerah melakukan kunjungan ke perkebunan dan fasilitas produksi 
secara berkala untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap standar yang berlaku. 
 
Komitmen Perseroan terhadap prinsip minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dilakukan dengan 
menunjuk  satu atau lebih konsultan lingkungan hidup untuk melakukan penilaian terhadap lahan 
Perseroan dan menilai dampak terhadap lingkungan dari penambahan penanaman kelapa sawit. 
Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan dan berpegang pada prinsip bahwa Indonesia 
Sustainable Palm Oil ("ISPO") telah dan akan diperhitungkan, serta akan berusaha untuk 
memperoleh sertifikasi dengan melakukan semua upaya yang diperlukan. Beberapa prinsip tersebut 
dapat mencegah Perseroan untuk menanam tanaman kelapa sawit tambahan pada lahan yang 
belum ditanam jika daerah tersebut terdiri dari "High Conservation Value Forest", yang mengacu pada 
beberapa jenis hutan yang mendapatkan perlindungan khusus karena sejumlah faktor, termasuk ada 
tidaknya spesies hewan langka dan keanekaragaman hayati tertentu.High Conservation Value Forest 
merupakan komitmen Perseroan terhadap lingkungan dan kegiatan usaha yang berkelanjutan, 
sehingga proses penerapan prinsip-prinsip High Conservation Value Forest akan terus berlanjut di 
perkebunan sawit Perseroan dan Entitas Anak. 
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Merupakan kebijakan Perseroan untuk tidak membeli lahan yang dipercaya sebagai lahan praktik 
ilegal seperti praktik pembakaran lahan. 
 
Perseroan memiliki standar prosedur operasi internal untuk melindungi lingkungan dengan 
membangun kawasan konservasi sesuai UU No.32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan 
Manajemen Lingkungan. Perseroan berkomitmen lebih lanjut untuk membangun area konservasi dan 
saat ini sedang dalam proses melaksanakan "High Conservation Value Forest". 
 
Perseroan percaya telah mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan 
lingkungan baik peraturan nasional maupun lokal yang berlaku di Indonesia. Namun, ada 
kemungkinan bagi Pemerintah, BLH atau otoritas Pemerintah lainnya untuk memberlakukan 
peraturan tambahan pada Perseroan atau pada industri kelapa sawit yang mengharuskan Perseroan 
untuk membelanjakan sejumlah dana tambahan pada isu lingkungan. 
 
Perseroan berencana untuk melanjutkan keanggotaan dalam RSPO dan berharap dapat memperoleh 
sertifikasi untuk PT SML dan PT ASP setelah kedua perusahaan tersebut mulai berproduksi. 
 
Laporan Hasil Uji Air Limbah 
 
Berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan sejak tanggal 3 Mei 2013 dapat dilihat bahwa 
seluruh baku mutu yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi 
Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Nomor 440/232.0513/KD.G, Perseroan dan Entitas Anak  telah 
memenuhi baku mutu limbah cair berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 
28 Tahun 2003. Hasil Uji Air Limbah Perseroan (parameter pH = 8,1 dari nilai baku mutu = 6 - 9), 
MMS (parameter pH = 7,9) dan KSA (parameter pH = 8,5). 
 
Laporan Hasil Uji Analisa Udara 
 
Berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan sejak tanggal 3 Mei 2013 dapat dilihat bahwa 
seluruh baku mutu yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi 
Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Nomor 440/232.0513/KD.G, Perseroan dan Entitas Anak  
masih dibawah baku mutu analisa udara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 
28 Tahun 2003. Hasil Uji Analisa Udara Perseroan (parameter BOD = 696,5 dari nilai baku mutu = 
5.000), MMS (parameter BOD = 623,7) dan KSA (parameter BOD = 1.273,6). 

 
U. LOKASI KANTOR PUSAT, PABRIK DAN KEBUN 

 
Tabel berikut menyajikan lokasi kantor pusat Perseroan: 
 

No. Perusahaan Alamat Lokasi Perkebunan Wilayah 

1. Perseroan 
Jln. H. Udan Said No.47 
Pangkalan Bun, 
Kalimantan Tengah 

Arut Selatan,Kotawaringin Lama Kotawaringin 
Barat 

2. PT KSA 
Jln. H. Udan Said No.47 
Pangkalan Bun, 
Kalimantan Tengah 

Arut Selatan,Kotawaringin Lama Kotawaringin 
Barat 

3. PT MMS 
Jln. H. Udan Said No.47 
Pangkalan Bun 
Kalimantan Tengah 

Arut Selatan Kotawaringin 
Barat 

4. PT ASP 
Jln. H. Udan Said No.47 
Pangkalan Bun, 
Kalimantan Tengah 

Desa Pembuang Hulu, Ketayang, Manggana, Sungai 
Paring, Kantangan, Paren, Palingkau Selatan, 
Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh 

Seruyan 

5. PT SML 
Jln. H. Udan Said No.47 
Pangkalan Bun, 
Kalimantan Tengah 

Kecamatan Delang, dan Kecamatan Lamandau Kotawaringin 
Barat 
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Tabel berikut menyajikan lokasi perkebunan dan pabrik yang dimiliki oleh Perseroan: 
 

No. Nama Perkebunan/ 
Pabrik Wilayah Propinsi Keterangan 

1. Natai Baru Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

2. PKS Natai Baru Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Pabrik Kelapa Sawit 

3. Batu Kotam Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

4. Kondang Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

5. Rungun Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

6. Selangkun Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

7. Rangda Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

8. Pulau Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

9. Sulung Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

10. PKS Sulung Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Pabrik Kelapa Sawit 

11. Kenambui Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

12. Suayap Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

13. PKS Suayap Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Pabrik Kelapa Sawit 

14. KCP Suayap Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Pabrik Pengolahan PK 

15. Umpang Estate Kotawaringin 
Barat 

Kalimantan Tengah Kebun Kelapa Sawit 

 
V. SERTIFIKASI DAN ASOSIASI 
 
Perseroan adalah anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Organisasi ini 
mengumpulkan dan mendistribusikan informasi mengenai industri kelapa sawit di Indonesia dan 
berdiskusi dengan Pemerintah sehubungan dengan undang-undang dan peraturan administrasi yang 
mempengaruhi produsen kelapa sawit di Indonesia. 
 
Saat ini Perseroan memiliki sertifikasi atas; 
 
1. ISO 9001:2008 untuk Quality Management; 
2. ISO 14001:2004 untuk manajemen lingkungan; dan  
3. OHSAS 18001:2007 untuk manajemen kesehatan dan keselamatan.  
 
Perseroan memperoleh sertifikasi tersebut pada bulan Oktober 2011. 
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X. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI 
 
Kecuali dinyatakan sebaliknya, data statistik dan seluruh isi informasi lainnya yang terdapat pada bab 
ini disusun dari berbagai macam publikasi oleh ISTA Mielke GmbH, Hamburg, Jerman, termasuk 
publikasi dari Oil World Annual 2013 dan publikasi 2013 Oil World Weekly and Monthly dan bank data 
Oil World. ISTA Mielke GmbH tidak membuat perwakilan apapun atas keakurasian informasi ini. 
Informasi ini belum diverifikasi secara independen oleh ISTA Mielke/Oil World, Joint Bookrunners 
ataupun konsultan lainnya. 
 
Umum 
 
CPO telah menjadi minyak nabati yang paling penting pada pasar global dan telah mengalami 
pertumbuhan yang sangat dinamis pada tingkat produksi dan ekspor di seluruh dunia. Minimnya 
pertumbuhan tingkat produksi dari minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari dan 
minyak & lemak lainnya telah membuat konsumen lebih bergantung pada CPO. Dengan tingkat harga 
yang pada umumnya lebih rendah dibandingkan minyak kedelai dan minyak nabati lainnya serta 
pasokan global atas CPO yang meningkat pesat, CPO semakin diterima oleh setiap konsumen dan 
saat ini telah diimpor ke lebih dari 150 negara di seluruh dunia.Sebagai minyak nabati yang seimbang 
dan sumber energi, CPO bebas dari kolesterol dan asam lemak jenuh serta kaya akan vitamin 
A dan E. 
  
Sejak tahun 1980, tingkat produksi CPO dunia telah meningkat lebih dari 2 kali setiap 10 tahun sekali 
dari 4,6 juta ton pada tahun 1980 menjadi 11,0 juta ton di tahun 1990, 21,9 juta ton di tahun 2000 dan 
46,1 juta ton di tahun 2010. Tingkat produksi CPO mencapai level tertinggi baru sebesar 53,7 juta ton 
pada Januari/Desember 2012. Jika ditambahkan dengan tingkat produksi PKO (5,9 juta ton pada 
tahun 2012) tingkat produksi gabungan antara CPO dan PKO mencapai sebesar 59,6 juta ton, yang 
dimana angka tersebut merupakan 33% dari total produksi dunia dan 63% dari tingkat ekspor dunia 
atas semua 17 jenis minyak & lemak hanya 6% dari lahan minyak biji dunia. 
 
Meskipun tingkat produksi CPO dunia memiliki pertumbuhan yang luar biasa (terutama selama 
10 tahun terakhir), total produksi dunia dari 17 jenis minyak nabati dan lemak hewani masih tidak bisa 
memenuhi seluruh permintaan dunia sejak tahun 2006. Hal ini mengakibatkan harga yang cenderung 
tinggi dengan rata-rata USD 890 untuk CPO (CIF Rotterdam) pada periode 5 (lima) tahun sejak 
Januari 2007 sampai Desember 2011. Tingkat harga tersebut hampir dua kali lipat rata-rata 30 tahun 
sebesar USD 468 dari tahun 1977 sampai 2006.Pada Jan / Desember 2011 harga CPO rata-rata 
mencapaiUSD 1.125.Penurunan harga yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2012 dengan harga 
rata-rata CPO mencapai USD 999 di Rotterdam, terutama sebagai akibat dari peningkatan signifikan 
dalam produksi dan persediaan CPO dunia pada bulan Juli / Desember 2012. Penurunan signifikan 
lebih lanjut terjadi pada periode Jan / Juli 2013 dimana harga rata-rata CPO menjadi USD 849 
di Rotterdam, yang dimana diakibatkan atas adanya perlambatan permintaan dunia, terutama di 
sektor biodiesel. 
 
Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pasar dunia adalah akselerasi pertumbuhan dari tingkat 
konsumsi dunia atas 17 jenis minyak nabati dan lemak hewani utama. Pada 20 tahun terakhir, tingkat 
konsumsi dunia telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Akselerasi pertumbuhan tersebut terjadi 
pada periode 10 tahun sampai dengan tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 
sebesar 4,2%. Dibutuhkan peningkatan yang signifikan atas pasokan sebagian besar jenis minyak 
dan lemak yang saat ini masih belum mencukupi dikarenakan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 
atas konsumsi yang mencapai 7,4% 
 
Tambahan yang signifikan atas tingkat produksi CPO dibutuhkan pada beberapa tahun mendatang. 
Pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 78 juta ton CPO dibutuhkan di seluruh dunia, berdasarkan 
estimasi dari ISTA Mielke GmbH, OIL WORLD Global Market Research and Analysis. Hal ini berarti 
tingkat rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,0 juta ton per tahun. Pertumbuhan tersebut 
diperkirakan akan berasal dari tingkat produksi Indonesia, yang dimana dibutuhkan tambahan 
investasi untuk meningkatkan yield per hektar dan pembangunan lahan baru. 
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Minyak kelapa sawit adalah tanaman yang mengandung minyak yang paling efisien di dunia dalam 
hal utilisasi, efisiensi dan produktivitas. Satu hektar minyak kelapa sawit dapat menghasilkan minyak 
hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya. Penekanan harus 
ditempatkan pada memproduksi minyak kelapa sawit dan tanaman pertanian lainnya secara 
berkelanjutan, misalnya sesuai dengan kriteria yang telah dikembangkan oleh Round Table on 
Sustainable Palm Oil (“RSPO”). 
 
Biaya produksi CPO dari perkebunan yang sukses pada umumnya diestimasikan sekitar USD 300-
350 per ton, lebih rendah jika dibandingkan soya oil dan minyak nabati lainnya, tetapi memberikan 
tingkat pengembalian investasi yang menarik pada tingkat harga saat ini dan di masa yang akan 
datang. 
 
Mengingat menariknya tingkat keuntungan ekonomi dan biologis dari CPO serta rendahnya tingkat 
pertumbuhan produksi minyak nabati lainnya, permintaan dunia akan minyak kelapa sawit 
diproyeksikan tumbuh rata-rata 7% per tahun hingga 2020. 
 
GAMBARAN PASAR DUNIA UNTUK MINYAK NABATI DAN LEMAK HEWANI 
 
Analisis dibawah ini mencakup 13 jenis minyak nabati utama (minyak kedelai, CPO, PKO, minyak 
kelapa, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, minyak kapas, minyak kacang tanah, minyak 
wijen, minyak jagung, minyak zaitun, minyak biji rami dan and minyak castor) dan 4 lemak hewani 
utama (mentega, minyak ikan, minyak babi and tallow). 
 
Produksi Minyak dan Lemak Dunia 
 
Tingkat produksi 17 jenis minyak dan lemak dunia telah bertumbuh lebih dari dua kali lipat dalam 
20 tahun terakhir. Seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, tingkat produksi sebesar 84 juta 
ton di tahun 1992 meningkat signifikan menjadi 186,5 juta ton di tahun 2012. Akselerasi dari tingkat 
permintaan dunia atas makanan dan bahan bakar nabati membutuhkan juga adanya akselerasi atas 
tingkat produksi pada 10 tahun terakhir. Sebagai hasilnya, tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan dari 
produksi dunia adalah sebesar 4,4% per tahun pada periode 10 tahun sampai dengan 2012, atau 
sebesar 6,6 juta ton per tahun. 
 

Produksi 17 Minyak dan Lemak di Dunia Berdasarkan Jenis Minyak dan Lemak 
 

Catatan: 
(1) CAGR dari 2002 sampai 2012, 
Sumber: Oil World Annual 2013 & Oil World Data Bank, ISTA Mielke GmbH, Germany, Internet: www,oilworld,de 
 
 
 
 
 

(dalam jutaan ton) 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10-tahun 

CAGR(1) 

CPO 25,5 28,4 31,2 34,1 37,4 39,0 43,6 45,5 46,1 50,8 53,7 7,7% 

PKO 2,9 3,2 3,5 3,9 4,2 4,4 4,9 5,1 5,1 5,6 5,9 7,3% 

Minyak kedelai 29,8 31,2 30,7 33,5 35,1 37,3 36,8 36,1 40,2 41,5 41,8 3,4% 

Minya bunga matahari 7,6 8,9 9,4 9,8 11,3 10,9 10,9 13,1 12,5 13,1 14,8 6,9% 

Minyak rapeseed 13,4 12,8 15,1 16,4 18,5 18,8 20,0 21,8 24,0 23,8 24,5 6,2% 

Minyak nabati lainnya 19,3 18,6 19,3 19,9 19,8 19,7 19,6 19,4 20,3 20,2 20,7 0,7% 

Total minyak nabati 98,5 103,1 109,2 117,6 126,3 130,1 135,8 141,0 148,2 155,0 161,4 5,1% 

Lemak hewan 21,4 21,6 22,1 22,6 22,9 23,1 23,2 23,2 23,5 24,0 24,2 1,3% 

Minyak ikan 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 1,1 0,9 -0,2% 
TOTAL MINYAK DAN 
LEMAK 120,8 125,8 132,4 141,2 150,2 154,2 160,1 165,3 172,6 180,1 186,5 4,4% 

% pangsa pasar minyak 
sawit 21,1 22,6 23,6 24,1 24,9 25,3 27,2 27,5 26,7 28,2 28,8  
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Tingkat produksi CPO dunia meningkat secara signifikan dari 12,1 juta ton pada tahun 1992 menjadi 
25,5 juta ton pada tahun 2002 dan kembali meningkat menjadi 53,7 juta ton pada tahun 2012, yang 
membuat pangsa pasar meningkat dari 14% pada tahun 1992 menjadi 29% pada tahun 2012. CPO 
dan PKO menyumbang 50% dari tingkat pertumbuhan produksi dunia atas 17 jenis minyak dan lemak 
dalam 10 tahun terakhir.Di antara 13 jenis minyak nabati, CPO memiliki angka pertumbuhan tertinggi, 
yaitu 7,7% per tahun. 

Soya Oil 20.1%

Palm Oil 14.4%

Rape Oil 11.2%

Sun Oil 10.0%

PKO&CNO 5.2%

Oth. oils/fats 39.1%

1992  - - 84.1 Mn T

Soya Oil 22.4%

Palm Oil 28.8%

Rape Oil 13.1%

Sun Oil 8.0%

PKO&CNO 4.9%

Oth. oils/fats 22.8%

2012 -- 186.5 Mn T
World Production of 17 Oils & Fats

 
Source: ISTA Mielke GmbH, Oil World Data Bank 
 
Harga di pasar tunai maupun di berbagai pasar berjangka telah menjadi regulator penting untuk 
menjadi penyeimbang antara penawaran dan permintaan, yaitu dengan memberikan barometer 
secara obyektif atas situasi saat ini dan di masa yang akan datang. Sejak sekitar tahun 2007, tingkat 
harga memiliki fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama karena 
tingginya pertumbuhan permintaan yang diiringi dengan adanya kesulitan di sisi pasokan untuk 
meningkatkan produksi yang sebanding. Produsen minyak dan lemak telah berusaha untuk 
meningkatkan tingkat produksi 17 jenis minyak dan lemak dunia untuk dapat memenuhi tingkat 
permintaan. 

 
Beberapa hal tersebut menjelaskan bahwa sebagai contoh harga rata-rata CPO di Rotterdam 
mencapai USD 890 per metrik ton pada periode 2007-2011 jika dibandingkan sebesar USD 441 pada 
periode 5 tahun sebelumnya (2002-2006). Pada periode 2 tahun antara 2010 dan 2011, harga rata-
rata sebesar USD 1.013, sedangkan rata-rata harga 30 tahun antara 1977-2006 hanya sebesar 
USD 468. 

 
Minyak kelapa sawit memiliki yield lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kedelai, 
rapeseed dan biji bunga matahari. Rata-rata, tanaman minyak kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia 
masing-masing menghasilkan 4,4 triliun dan 3,9 triliun kelapa sawit per hektar pada tahun 2011. 
Sebagai perbandingan, lebih sedikit minyak nabati yang dapat diproduksi per hektarnya dari kedelai, 
rapeseed dan biji bunga matahari. Rata-rata yield minyak nabati dari kedelai, rapeseed dan biji bunga 
matahari masing-masing adalah 0,5 triliun, 0,8 triliun dan 0,6 triliun per hektar. Karena, CPO 
merupakan minyak nabati yang paling cocok untuk dapat memenuhi tingginya tingkat pertumbuhan 
atas permintaan untuk makanan dan juga industri oleokimia dan bahan bakar nabati. CPO juga 
membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama 
dibandingkan dengan kedelai, rapeseed, biji bunga matahari, dan tanaman biji minyak lainnya. 
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Konsumsi Minyak dan Lemak Dunia 
 
Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pasar dunia adalah akselerasi pertumbuhan dari tingkat 
konsumsi dunia atas 17 jenis minyak nabati dan lemak hewani utama.Pada 20 tahun terakhir tingkat 
konsumsi dunia telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 81,5 juta ton di Januari sampai dengan 
Desember 1992 menjadi 183,9 juta ton di tahun 2012. Pada 10 tahun terakhir, terdapat tingkat 
pertumbuhan rata-rata majemuk sebesar 4,2% per tahun. Pada periode 10 tahun sampai dengan 
2012, konsumsi 17 jenis minyak nabati dan lemak hewan dunia meningkat sebesar 62,4 juta ton atau 
rata-rata 6,2 juta ton per tahun. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun tersebut lebih besar sampai 
2 kali lipat dibanding periode sebelumnya.Pertumbuhan permintaan bahkan telah terakselerasi pada 
7 tahun terakhir. Kuatnya tingkat pertumbuhan konsumsi berasal dari 1) tingginya permintaan atas 
makanan (terutama di Asia, termasuk China dan India), 2) ekspansi lebih lanjut atas kebutuhan oleo 
kimia dan 3) meningkatnya penggunaan minyak dan lemak untuk bahan bakar nabati, terutama untuk 
biodiesel, tetapi juga untuk pembangkit listrik dan panas. Akan tetapi, berdasarkan informasi awal 
untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013 menunjukkan perlambatan pertumbuhan dari 
konsumsi 17 jenis minyak dan lemak dunia. 
 

Konsumsi 17 Minyak dan Lemak di Dunia Berdasarkan Jenis Minyak dan Lemak 
 

Sumber: Oil World ANNUAL 2013 and other publications of ISTA Mielke GmbH, Internet: www.oilworld.de 
 
Di sebagian besar negara Asia, konsumsi minyak dan lemak per orang masih relatif kecil.Meskipun 
telah menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama sepuluh tahun terakhir di negara-negara 
berpenduduk paling padat, terutama di China, India dan Indonesia (didorong oleh pertumbuhan 
ekonomi yang kuat dan perubahan pola makan dengan lebih fokus pada minyak goreng dan daging 
serta produk ternak lainnya), konsumsi masih di bawah rata-rata dunia. Ada potensi pertumbuhan 
tambahan yang cukup besar dari konsumsi pangan di India dan China serta di beberapa negara Asia 
lainnya, yang akan menghasilkan persyaratan impor yang lebih tinggi (terutama minyak kelapa sawit) 
di tahun-tahun mendatang karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi. 
 
Di India dengan populasi penduduk sekitar 1,24 miliar orang (per Juli 2012), total konsumsi 17 jenis 
minyak dan lemak per kapita meningkat, dari rata-rata sebesar 11,5 kilo di tahun 2002 menjadi 
15,2 kilo di tahun 2012. Pada periode yang sama, rata-rata konsumsi dunia per kapita meningkat dari 
19,4 kilo menjadi 26,1 kilo. Dengan demikian, konsumsi per kapita di India relatif masih dibawah rata-
rata. 
 
Hal tersebut juga sama seperti di Pakistan, yang dimana memiliki populasi sebanyak 179 juta orang 
(per Juli 2012), dengan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 21,7 kilo di tahun 2012 dibandingkan 
dengan 19,4 kilo di tahun 2002. 
 
 
 
 

(dalam jutaan ton) 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

10-tahun 
CAGR 

(1) 

CPO 25,6 28,4 30,3 33,6 36,2 37,8 42,6 45,3 46,4 48,8 52,1 7,4% 
PKO 3,0 3,4 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,2 5,2 5,3 5,7 6,6% 
Minyak kedelai 29,9 31,2 31,0 32,7 34,3 36,9 37,8 35,9 39,1 42,1 41,6 3,4% 
Minya bunga matahari 7,7 8,8 9,6 9,6 10,9 11,3 10,5 12,6 12,8 12,8 14,5 6,6% 
Minyak rapeseed 13,6 12,9 15,1 16,2 18,1 19,1 19,9 21,3 23,7 24,1 24,2 5,9% 
Minyak nabati lainnya 19,4 18,6 18,9 19,6 19,8 19,8 19,7 19,6 20,0 20,1 20,6 0,6% 
Total minyak nabati 99,2 103,3 108,4 115,5 123,4 129,3 135,2 139,9 147,2 153,2 158,7 4,8% 
Lemak hewan 21,3 21,7 22,0 22,6 22,9 23,0 23,2 23,3 23,4 24,0 24,2 1,3% 
Minyak ikan 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,2% 
TOTAL MINYAK DAN 
LEMAK 121,5 126,1 131,5 139,2 147,4 153,3 159,4 164,2 171,7 178,2 183,9 4,2% 
% pangsa pasar minyak 
sawit 

20,2 21,0 22,5 23,0 24,1 24,5 24,6 26,8 27,6 27,1 27,4 
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Berbeda dengan kedua negara tersebut, China memiliki perubahan yang signifikan. Populasi China 
diperkirakan sebanyak 1,38 miliar orang (per Juli 2012). Konsumsi atas 17 jenis minyak dan lemak 
dunia mencatatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dari rata-rata sebesar 15,8 kilo per orang di 
tahun 2002 menjadi 25,0 kilo di tahun 2012. Pada level tersebut, konsumsi China hanya sedikit 
dibawah rata-rata dunia sebesar 26,1 kilo di tahun 2012. 
 
Di Indonesia, total konsumsi dari 17 jenis minyak dan lemak dunia berjumlah sebesar 8,3 juta ton di 
tahun 2012 (dibandingkan 3,6 juta ton di tahun 2002), yang dimana 7,0 juta ton CPO (dibanding 
3,0 juta ton di tahun 2002). Di tahun 2012, dari seluruh total konsumsi, sekitar 1,6 juta ton digunakan 
untuk biodiesel, dan 6,7 juta ton digunakan untuk industri makanan dan oleochemical. Jika 
memasukkan rata-rata konsumsi biodiesel, konsumsi atas 17 minyak dan lemak dunia di Indonesia 
berjumlah sebesar 33,6 kilo per orang, akan tetapi jika komponen biodiesel tersebut dikeluarkan, 
konsumsi atas 17 minyak dan lemak dunia di Indonesia menjadi berjumlah sebesar 27,1 kilo di tahun 
2012 dibandingkan dengan 16,8 kilo di tahun 2002. 
 
Detail tambahan atas konsumsi dunia ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Perlu dicatat bahwa 
konsumsi per orang (yang ditunjukkan pada tabel) termasuk penggunaan minyak dan lemak untuk 
makanan dan juga selain makanan (untuk makanan hewan, oleo chemical, bahan bakar nabati, dan 
lainnya). 

 
Konsumsi 17 Minyak dan Lemak per Kapita di Indonesia, Amerika Serikat, EU-27 dan Negara 

Lainnya (Data Termasuk Penggunaan Minyak dan Lemak Untuk Produksi Biodiesel) 
 

Negara Populasi
(per Juli 2012) 

Konsumsi per Kapita 
(Makanan dan Non-Makanan) 

 (dalam Juta) 2002 2012 
  (kilo) (kilo) 
AS 317,5 49,6 55,1 
EU-27  504,5 44,1 58,8 
Pakistan  179,2 19,4 21,7 
China  1.377,1 15,8 25,0 
Indonesia  246,9 16,8 33,6 
India  1.236,7 11,5 15,2 
Dunia 7.052,1 19,4 26,1 

 
CPO merupakan jenis minyak yang memiliki peningkatan tingkat konsumsi tertinggi, dengan 
pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,4% pada periode 10 tahun sampai dengan 2012. Konsumsi 
CPO dunia meningkat lebih dari 4 kali lipat dari sebesar 11,7 juta ton di tahun 1992 menjadi 52,1 juta 
ton di tahun 2012. CPO mencatatkan 27,4% dari total konsumsi dunia atas 17 jenis minyak dan 
lemak di tahun 2012 dimana pada tahun 1992 hanya sebesar 14,3%. Pada tahun 2013, konsumsi 
CPO dunia juga mengalami peningkatan meskipun tingkat peningkatan tersebut lebih rendah 
dibandingkan pada tahun 2012. 
 
CPO juga memiliki keuntungan atas meningkatnya popularitas serta meningkatnya pangsa pasar 
dibandingkan minyak nabati lainnya (seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, dan minyak biji bunga 
matahari) dan lemak / minyak hewani. 
 
Keberhasilan industri CPO juga didorong atas penggunaannya yang bervariasi untuk industri 
makanan dan juga untuk produk non-makanan (seperti sabun dan deterjen, oli, makanan hewan dan 
bahan bakar nabati). 
 
Pedagangan Minyak dan Lemak Dunia  

 
Secara global dalam 10 tahun terakhir konsumen semakin bergantung pada CPO dikarenakan tingkat 
produksi jenis minyak nabati lainnya yang belum dapat memenuhi permintaan. Hal tersebut 
mengakibatkan meningkatnya jumlah ekspor minyak nabati dan lemak hewani secara signifikan, 
menjadi 72,9 juta ton di Januari sampai dengan Desember 2012, dengan tingkat pertumbuhan rata-
rata majemuk sebesar 6,0% per tahun dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan dengan rata-rata 
pertumbuhan tahunan konsumsi sebesar 4,2%. 
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CPO telah berkontribusi atas perkembangan tingkat perdagangan dan konsumsi dengan adanya 
pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan 
77-80% dari produksi CPO telah diekspor, dibandingkan dengan hanya sebanyak 23-28% untuk 
minyak kedelai, 37-40% untuk minyak bunga matahari dan 12-16% untuk minyak rapeseed. 

 
Pada tahun 2012, CPO menyumbang 56,0% dari total ekspor dunia atas 17 jenis minyak & lemak 
utama. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 karena adanya 
ekspansi yang cukup besar pada tingkat ekspor minyak bunga matahari.Selama 20 tahun terakhir 
CPO mengalami peningkatan pangsa pasar secara signifikan pada perdagangan dunia. Hal ini 
ditunjukkan pada tabel dibawah ini bahwa konsumen semakin bergantung pada CPO. Hal ini 
disebabkan bahwa tingkat ekspor gabungan dari minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak bunga 
matahari menunjukkan tingkat pertumbuhan yang rendah selama lima tahun terakhir, bahkan ekspor 
dari 3 jenis minyak nabati tersebut menurun pada tahun 2008 dan sedikit meningkat pada tahun 2009 
dan 2010. Sebagai gambaran, sejak tahun 1992 tingkat ekspor dunia atas 17 jenis minyak & lemak 
telah meningkat sampai dengan 3 kali lipat menjadi 72,9 juta ton hingga 2012. 
 
CPO telah mendominasi perdagangan dunia dengan volume ekspor sebanyak 40,8juta ton pada 
tahun 2012. Negara pengimpor CPO utama adalah India, China dan Uni Eropa, dengan adanya 
peningkatan jumlah impor dan konsumsi CPO di Pakistan dan beberapa negara Asia lainnya serta 
Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Turki, negara-negara di Afrika dan di tempat lain. 
 

Ekspor 17 Minyak dan Lemak di Dunia Berdasarkan Jenis Minyak dan Lemak 
 

Sumber: Oil World ANNUAL 2013 and other publications of ISTA Mielke GmbH, Internet: www.oilworld.de 
 
Ketika saat ini produksi CPO dunia terkonsentrasi hanya di dua negara (Malaysia dan Indonesia 
menyumbang 90% dari total produksi CPO tahun 2012), pertumbuhan signifikan pada tingkat 
produksi pada tahun-tahun sebelumnya juga diiringi oleh peningkatan yang serupa pada tingkat 
ekspor. Pada tahun 1992, porsi CPO pada total ekspor minyak dan lemak adalah sebesar 36,3% 
yang dimana mengalami peningkatan signifikan menjadi 47,8% pada tahun 2002 dan mencapai titik 
tertinggi  pada 56,9% di tahun 2011. Selama 10 tahun terakhir, pangsa pasar minyak kedelai pada 
tingkat ekspor global menurun dari 21% menjadi 13%, sedangkan pangsa pasar minyak bunga 
matahari dan minyak rapeseed masing-masing menjadi 10% dan 6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(dalam jutaan ton) 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

10-tahun 
CAGR 

(1) 

CPO 19,4 21,9 24,2 26,5 30,0 29,7 33,7 36,1 36,5 39,1 40,8 7,7% 

PKO 1,6 1,8 1,9 2,1 2,4 2,7 2,7 3,1 3,0 3,1 3,1 6,9% 

Minyak kedelai 8,7 9,3 9,1 9,8 10,4 11,2 10,1 9,3 10,2 9,3 9,3 0,7% 

Minya bunga matahari 2,3 2,6 2,8 3,1 4,5 4,3 4,1 5,2 4,8 5,5 7,3 12,3% 

Minyak rapeseed 1,2 1,0 1,5 1,4 2,1 2,1 2,3 2,6 3,4 3,7 4,1 13,4% 

Minyak nabati lainnya 3,8 4,1 4,1 4,7 4,4 4,2 4,2 4,0 4,7 4,5 4,8 2,3% 

Total minyak nabati 37,0 40,7 43,6 47,6 53,8 54,2 57,1 60,3 62,6 65,2 69,4 6,5% 

Lemak hewan 3,1 3,0 3,1 2,9 3,0 3,1 3,0 2,9 3,0 2,7 2,5 -2,1% 

Minyak ikan 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 5,6% 

TOTAL MINYAK DAN LEMAK 40,6 44,3 47,4 51,1 57,5 58,1 60,8 64,1 66,4 68,7 72,9 6,0% 

% pangsa pasar minyak sawit 47,8 49,4 51,2 51,8 52,1 51,1 55,4 56,4 54,9 56,9 56,0  
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INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT  
 
Tingkat permintaan dunia yang tinggi, kekurangan produksi jenis minyak dan lemak lain dan 
profitabilitas yang tinggi dari tanaman kelapa sawit telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
lebih dari sepuluh kali lipat dalam produksi CPOdunia selama 30 tahun terakhir. Peningkatan yang 
terjadi lebih dari dua kali lipat setiap sepuluh tahun, dari 4,6 juta ton pada periode Januari / Desember 
1980, 11,0 juta ton pada tahun 1990, 21,9 juta ton pada tahun 2000 dan 46,1 juta ton pada tahun 
2010. Peningkatan lebih lanjut menjadi 53,7 juta ton terjadi pada tahun 2012, ketika produksi CPO 
menyumbang 28,8% dari total produksi 17 jenis minyak dan lemak dunia dan 56,0% dari total ekspor 
dunia. Hal tersebut adalah performa cukup bagus, mengingat kelapa sawit saat ini hanya merupakan 
6% dari total lahan biji minyak global. 

 
Biaya produksi CPO per ton lebih rendah daripada untuk minyak nabati lainnya, walaupun perbedaan 
antar produsen yang berkinerja baik dengan yang buruk terlihat sangat jelas. Bahkan untuk produsen 
individu terdapat sedikit perbedaan (dari tahun ke tahun) dalam biaya per ton minyak yang dihasilkan 
tergantung pada cuaca dan hasil panen per hektar. 
 
Di Indonesia dan Malaysia, banyak perkebunan yang sukses dapat menghasilkan CPO dengan total 
biaya sekitar USD 300-350 per ton, dimana hal tersebut memberikan imbal hasil investasi yang 
sangat menarik, mengingat tingkat harga pasar selama beberapa tahun terakhir. Tetapi perkebunan 
yang tidak dikelola dengan baik atau budidaya dengan skala kecil (misalnya petani) atau hanya lahan 
marjinal atau di bawah kondisi iklim yang kurang menguntungkan (belum cukupnya curah hujan) 
memiliki biaya produksi yang lebih tinggi sampai dengan atau di atas USD 450-550. Biaya tersebut 
dapat bervariasi dari perkebunan ke perkebunan, yang juga tergantung pada struktur biaya, 
produktivitas pekerja, kualitas bibit yang ditanam, perawatan kelapa sawit, air dan pengendalian 
hama, waktu dan efektivitas pemanenan, pengaruh faktor luar (terutama cuaca) serta hasil yang 
diperoleh. Perbedaan utama antara Malaysia dan Indonesia: Di Indonesia, biaya lahan dan tenaga 
kerja relatif lebih rendah tetapi biaya lainnya (misalnya untuk investasi infrastruktur) dapat relatif lebih 
tinggi daripada di Malaysia. 

 
Biaya produksi minyak sawit relatif lebih rendah dibandingkan minyak kedelai, minyak rapeseed dan 
minyak biji lainnya, meskipun dengan mempertimbangkan nilai makanan. Berikut ini merupakan 
estimasi dan perhitungan untuk biaya produksi minyak kedelai dan minyak rapeseed (2 pesaing 
utama CPO) pada tahun 2011:  
 
 Kedelai dapat diproduksi di AS dengan sekitar USD 320 per ton, yang terdiri sekitar 18,5% 

minyak dan 79,5% makanan. Dengan asumsi crush margin dibutuhkan sebesar USD 27 per ton 
(kedelai hancur) dan porsi minyak sebesar 41% dari nilai produk gabungan, estimasi biaya 
produksi minyak kedelai mentah sekitar USD 770 per ton 

 Rapeseed dapat diproduksi di Eropa dengan biaya sekitar USD 380 per Ton, biasanya terdiri dari 
43% minyak dan 55% makanan. Dengan asumsi crush margin yang dibutuhkan sebesar USD45 
per ton (rapeseed hancur) dan porsi minyak 83% dari nilai produk gabungan, estimasi biaya 
produksi minyak rapeseed mentah di kisaran USD 820 per ton. 

 
Alasan utama atas keunggulan biaya produksi dari CPO dapat dilihat karena tingginya hasil minyak 
per hektar: Untuk Malaysia rata-rata 4,4 ton CPO per hektar diproduksi pada tahun 2011, sedangkan 
di Indonesia sekitar 4,0 ton CPO per hektar. Beberapa perkebunan dapat mencapai hasil tahunan 
rata-rata 5-7 ton per hektar, yang jauh lebih tinggi dibandingkan hasil pada kebun skala kecil. 
 
Berbanding terbalik dengan CPO, lebih sedikit minyak nabati yang dapat diproduksi per hektar dari 
tanaman tahunan, seperti misalnya kedelai, rapeseed dan biji bunga matahari. Hal ini merupakan 
suatu kelebihan dari tanaman kelapa sawit yang membutuhkan areal yang jauh lebih kecil untuk 
menghasilkan satu ton minyak nabati dibandingkan tanaman lainnya.Karena itu CPO merupakan 
jenis minyak yang paling cocok untuk memenuhi cepatnya pertumbuhan permintaan di dunia dari 
sektor makanan serta dari industri oleokimia dan sektor bahan bakar nabati yang sedang 
berkembang. 
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CPO dan PKO beserta produk turunannya digunakan di seluruh dunia baik untuk makanan ataupun 
non-makanan, termasuk minyak goreng, margarin, beberapa aplikasi makanan lainnya serta sabun, 
deterjen, kosmetik, pakan ternak dan bahan bakar nabati. PK expellers merupakan produk 
sampingan dari pengolahan inti sawityang digunakan untuk pakan ternak (terutama sapi). 
 
PASOKAN DAN PERMINTAAN MINYAK KELAPA SAWIT 
 
Didorong oleh harga menarik, telah terjadi dorongan dalam produksi minyak kelapa sawit sawit dunia 
untuk mengimbangi dengan peningkatan permintaan. Malaysia dan Indonesia adalah produsen 
minyak kelapa sawit terbesar yang menyumbang 85% dari produksi dunia pada tahun 2012. Malaysia 
merupakan produsen minyak kelapa sawit utama sampai dengan tahun 2005 dan sejak saat itu telah 
disusul oleh Indonesia. Peningkatan tajam produksi Indonesia (dengan tingkat CAGR sebesar 11,1% 
dalam 10 tahun sampai tahun 2012) terutama disebabkan lahan matang minyak kelapa sawit yang 
meningkat secara pesat. Rata-rata pertumbuhan tahunan produksi minyak kelapa sawit dunia cukup 
signifikan yaitu sebesar 7,7% dalam 10 tahun terakhir. Produksi dunia meningkat tajam sebesar 5,7% 
dari tahun sebelumnya pada Januari sampai dengan Desember 2012, dimana produksi Indonesia 
mencapai 26,9 juta ton dan Malaysia 18,8 juta ton. 
 
Dengan mempertimbangkan cadangan lahan yang masih tersedia dan cocok untuk budidaya minyak 
kelapa sawit, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar daripada Malaysia di 
tahun-tahun mendatang. Mengingat permintaan global yang kuat dan keuntungan biaya dibandingkan 
dengan minyak nabati lainnya, investasi baru ke dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit 
akan tetap sangat menguntungkan. Sebagai dampak dari semakin banyaknya peraturan yang 
mendukung praktek-praktek ramah lingkungan, perolehan izin untuk membangun perkebunan kelapa 
sawit baru telah menjadi semakin sulit meskipun tanah baru yang cocok untuk budidaya minyak 
kelapa sawit tersedia. 
 

Produksi Minyak Kelapa Sawit Dunia Berdasarkan Negara 
(dalam jutaan ton) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 2002-2012
Indonesia 9,4 10,6 12,4 14,1 16,1 17,4 19,4 21,2 22,3 24,3 26,9 11,1%
Malaysia 11,9 13,4 14,0 15,0 15,9 15,8 17,7 17,6 17,0 18,9 18,8 4,7%
Nigeria 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0%
Pantai Gading 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 5,2%
Kolombia 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 6,3%
Thailand 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 10,3%
Ekuador 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 8,5%
Negara Lainnya 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,9 2,9 2,9 3,4 3,6 7,2%
Total 25,5 28,4 31,2 34,1 37,4 39,0 43,6 45,5 46,1 50,8 53,7 7,7%
Sumber: Oil World Annual 2013, ISTA Mielke GmbH, Germany, Internet:www.oilworld.de 
 
India merupakan konsumen minyak kelapa sawit terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang 
diikuti oleh China pada posisi kedua, kemudian Uni Eropa dan Indonesia. Pasar lain dengan 
pertumbuhan tinggi untuk minyak kelapa sawitnya adalah negara-negara di Asia, Timur Tengah, 
beberapa negara di Afrika dan Amerika Tengah & Selatan, termasuk Turki dan Rusia. 
 
Konsumsi minyak kelapa sawit dan PKO telah tumbuh pada tingkat yang jauh lebih cepat di seluruh 
dunia daripada minyak nabati lainnya. Selama sepuluh tahun terakhir, konsumsi minyak kelapa sawit 
dunia naik dengan tingkat CAGR sebesar 7,4%, meningkat tajam dari 25,6 juta ton pada tahun 2002 
menjadi 52,1 juta ton pada tahun 2012. PKO, yang merupakan produk sampingan dari produksi 
minyak kelapa sawit, meningkat sebesar 6,6% per tahun dari 3,0 juta ton pada tahun 2002 menjadi 
5,7 juta ton pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan tahunan minyak kedelai, minyak rapeseed dan 
minyak bunga matahari lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 3,4%, 5,9% dan 6,6%. 
Pertumbuhan konsumsi minyak kelapa sawit dunia mencapai 6,8% di tahun kalender 2012, menurut 
estimasi Oil World. 
 
 
 
 
 
 



182

Konsumsi Minyak Kelapa Sawit Dunia Berdasarkan Negara 
(dalam jutaan ton) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 
2002–2012 

India 3,6 4,2 3,4 3,3 3,1 3,8 5,4 6,8 6,7 6,8 7,6 7,7% 
Indonesia 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 4,1 4,4 4,8 5,4 6,3 7,0 8,7% 
EU-27 3,4 3,6 3,9 4,4 4,4 4,5 5,1 5,7 5,7 5,3 6,2 6,1% 
China,PR 2,7 3,3 3,7 4,3 5,5 5,5 5,6 6,2 5,8 6,1 6,1 8,7% 
Malaysia 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,3 4,2% 
Pakistan 1,4 1,4 1,3 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 4,2% 
Negara lainnya 10,0 11,1 12,8 14,4 15,7 16,1 17,6 17,5 18,7 20,0 20,9 7,6% 

Total 25,6 28,4 30,3 33,6 36,2 37,8 42,6 45,3 46,4 48,8 52,1 7,4% 
Sumber: Oil World Annual 2013, ISTA Mielke GmbH, Germany, Internet:www.oilworld.de 
 
EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT  
 
Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor CPO dan olahan yang signifikan dan memperluas pangsa 
pasarnya selama 10 tahun terakhir (tingkat CAGR sebesar 11,4%). Ekspor Indonesia mencapai level 
tertinggi baru yaitu 19,1 juta ton pada tahun 2012 dan dengan demikian menyumbang 46,8% dari 
perdagangan dunia. Ekspor minyak kelapa sawit Malaysia turun di tahun 2012 menjadi 17,6 juta ton, 
sehingga kehilangan pangsa pasar ke Indonesia dan lebih rendah dari volume ekspor Indonesia 
sebesar 1,5 juta ton. Sangat menarik untuk dilihat bahwa sebagai akibat dari perubahan bea ekspor 
CPO Indonesia anjlok ke level terendah yaitu dari 7,25 juta ton di tahun 2012 (terhadap 9,57 juta ton 
pada tahun 2009) sedangkan ekspor minyak kelapa sawit olahan meningkat tajam ke level tertinggi 
baru yaitu 11,84 juta ton (terhadap 7,37 juta ton). Sebaliknya, ekspor minyak kelapa sawit olahan 
Malaysia turun menjadi 12,93 juta ton (terhadap 13,36 juta ton) sementara ekspor CPO mencapai 
level tertinggi baru yaitu 4,64 juta ton pada tahun 2012 (terhadap 2,53 juta ton). Dalam waktu dekat 
ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki rencana untuk mengekspor produk secara langsung. 
Perseroan akan terus melakukan penjualan kepada pelanggan-pelanggan di pasar lokal, dimana 
masih terdapat permintaan pasar yang sangat kuat yang dapat menyerap tingkat produksi Perseroan 
dan Entitas Anak. 
 

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Dunia, Berdasarkan Negara 
(dalam jutaan ton) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 
2002–2012

Malaysia 10,9 12,2 12,6 13,4 14,4 13,8 15,4 15,9 16,7 18,0 17,6 4,9% 
Pangsa Pasar 56,1% 55,7% 52,0% 50,7% 48,1% 46,5% 45,7% 44,0% 45,7% 46,0% 43,1%  

Indonesia 6,5 7,4 9,0 10,4 12,5 12,7 14,6 16,9 16,5 17,1 19,1 11,4% 
Pangsa Pasar 33,5% 33,6% 37,2% 39,4% 41,8% 42,6% 43,4% 46,9% 45,1% 43,7% 46,8%  

Negara Lain 2,0 2,3 2,6 2,7 3,1 3,2 3,7 3,3 3,3 4,0 4,1 7,4% 
Total 19,4 21,9 24,2 26,5 30,0 29,7 33,7 36,1 36,5 39,1 40,8 7,7% 

Sumber: Oil World Annual 2013, ISTA Mielke GmbH, Germany, Internet:www.oilworld.de 
 
IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT  
 
Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan kuantitatif terbesar dalam impor CPO dan minyak kelapa 
sawit olahan disebabkan oleh Cina, India, UE-27, Pakistan dan Bangladesh, dengan rincian seperti 
yang disajikan dalam tabel di bawah. Cina adalah negara dengan peningkatan terbesar dimana impor 
minyak kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir menjadi lebih dari dua kali lipat yaitu dari 2,7 juta ton di 
tahun 2002 menjadi 6,5 juta ton di tahun 2012. Di Cina, produksi domestik minyak nabati telah 
mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir karena berkurangnya penanaman padi-
padian dan tanaman lainnya. Namun dengan konsumsi domestik yang meningkat pesat, negara ini 
telah menjadi semakin tergantung pada impor biji minyak dan minyak nabati. Minyak kelapa sawit 
adalah minyak nabati utama yang diimpor oleh Cina pada tahun 2012, diikuti oleh minyak kedelai 
dengan volume impor sebesar 1,8 juta ton dan minyak rapeseed sebesar 1,2 juta ton. Namun selama 
tahun 5 terakhir, India adalah importir CPO dan minyak kelapa sawit olahan terbesar di dunia, seperti 
yang disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Impor Minyak Kelapa Sawit Dunia Berdasarkan Negara 
 

(dalam jutaan ton) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 
2002 –2012 

Cina 2,7 3,4 3,9 4,3 5,5 5,5 5,6 6,6 5,8 6,2 6,5 9,3% 
India   3,5 4,0 3,5 3,3 3,2 3,7 5,8 6,8 6,7 6,7 7,8 8,5% 
Uni Eropa 3,5 3,6 4,0 4,5 4,6 4,7 5,3 5,9 5,9 5,4 6,3 6,1% 
Pakistan   1,3 1,5 1,4 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 4,6% 
Malaysia 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 1,6 15,1% 
Mesir   0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2% 
Rusia   0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 7,0% 
Ukraina   0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 4,5% 
Amerika Serikat 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 16,2% 
Mexico   0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 9,8% 
Bangladesh   0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 8,7% 
Iran   0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 11,9% 
Jepang   0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,3% 
Singapura   0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 9,8% 
Negara lainnya 5,2 5,7 6,9 7,6 8,9 8,7 9,0 8,7 9,6 10,6 11,0 7,8% 

Total   19,3 21,9 24,0 26,5 29,0 29,2 33,8 36,2 37,1 38,7 41,3 7,9% 
Sumber: Oil World ANNUAL 2013, ISTA Mielke GmbH, Internet: www.oilworld.de 
 
MINYAK KELAPA SAWIT DAN LINGKUNGAN 
 
Minyak kelapa sawit adalah tanaman mengandung minyak yang paling efisien di dunia dalam hal 
pemanfaatan lahan, efisiensi dan produktivitas. Satu hektar dapat menghasilkan hingga 10 kali lebih 
banyak minyak daripada minyak nabati lainnya. Minyak sawit menghasilkan rata-rata 4 ton, sebagian 
lagi, minyak per hektar, dan tahun dibandingkan dengan kedelai (0,4 ton minyak per hektar), dan 
minyak bunga matahari (0,6 ton minyak per hektar). Hal ini berarti bahwa kacang kedelai memerlukan 
sekitar 10 kali lebih banyak lahan untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama. Namun perlu 
dipertimbangkan bahwa minyak kedelai yang dihasilkan dari biji kedelai berada pada tingkat yang 
jauh lebih besar dibandingkan PKO dari TBS/PK minyak kelapa sawit. 
 
Dari Januari sampai dengan Desember 2012, produksi minyak sawit dunia mencapai 53,7 juta ton 
dan dengan demikian menyumbang 35% dari produksi seluruh 11 minyak nabati utama dunia, 
meskipun hanya diproduksi di 6% dari total area biji minyak dunia. 
 
The Round Table on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) telah ditetapkan sebagai organisasi 
multinasional relawan yang meliputi partisipasi dari produsen minyak kelapa sawit serta konsumen, 
Pemerintah, sektor logistik (perdagangan, penyimpanan, dan lain-lain), bank dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (“LSM”). RSPO telah menetapkan kriteria produksi minyak kelapa sawit yang 
berkelanjutan dan mengembangkan berbagai prosedur sertifikasi sehingga memungkinkan bagi 
konsumen untuk membeli minyak kelapa sawit berkelanjutan yang telah bersertifikat. 
 
Kebijakan-kebijakan telah ditetapkan untuk melindungi hutan hujan dan membatasi perluasan PKS ke 
dalam area yang sensitif terhadap lingkungan. 
 
Malaysia memiliki 63% dari lahan hutan, termasuk beberapa hutan hujan perawan tertua di dunia, 
meskipun adanya ketergantungan pada pertanian dan sumber daya hutan untuk mata pencaharian. 
Pada tahun 2010, sebagai perbandingan, Indonesia memiliki sebesar 52% lahan hutan, Amerika 
Serikat sebesar 33%, Argentina 11%, Brasil 62%, Prancis 30%, Jerman 32% dan Inggris sebesar 
12%. 
 
Pada tahun 2010, total area minyak kelapa sawit di Malaysia telah mencapai 4,85 juta hektar 
(dibandingkan dengan 2,03 juta hektar pada tahun 1990). Kenaikan 2,8 juta hektar sebagian 
disebabkan dengan adanya penurunan luas perkebunan karet sebesar 0,8 juta hektar, perkebunan 
kakao sebesar 0,4 juta hektar dan perkebunan penghasil kopra sebesar 0,2 juta hektar.Oleh karena 
itu, total kenaikan luas bersih semua 4 tanaman di Malaysia hanya sebesar 1,4 juta hektar dalam 
20 tahun terakhir. 
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Sejak tahun 1990, Pemerintah Malaysia telah memberhentikan pembukaan lahan hutan baru untuk 
penanaman, termasuk untuk minyak kelapa sawit. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dikabarkan 
sedang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kriteria yang dikembangkan secara global. 
 
Pertanian di daerah tropis harus memperhitungkan eko-sistem yang dinamis. Industri minyak kelapa 
sawit telah mengembangkan praktek-praktek ramah lingkungan, termasuk diantaranya pengurangan 
penggunaan herbisida, manajemen hama terpadu dan proses daur ulang yang inovatif. Sebuah 
kebijakan atas zero-burning sedang dilakukan untuk penanaman baru serta untuk penanaman 
kembali. Setelah tanaman tersebut mencapai usia produktif yaitu pada usia 22-25 tahun, biji tanaman 
yang terjatuh tidak lagi dibakar di lapangan namun biji tanaman tersebut ditebang secara mekanis, 
diparut dan membusuk di lokasi perkebunan. 
 
Biomassa dari minyak kelapa sawit (daun dipangkas, tandan buah kosong dan batang kelapa tua) 
akan digunakan sebagai pupuk karena kandungan yang tinggi atas nitrat, magnesium, fosfat dan 
nutrisi lainnya. 
 
PERKEMBANGAN HARGA HINGGA TAHUN 2013 
 
Sampai sekitar tahun 2006, harga minyak nabati dan minyak nabati utama berfluktuasi dalam kisaran 
yang relatif sempit, tetapi sejak tahun 2007 volatilitas telah menjadi jauh lebih besar, terutama 
sebagai akibat dari permintaan baru yang datang dari industri biofuel. Faktor lain yang harus dilihat 
yaitu percepatan permintaan dunia terhadap makanan, terutama di Asia (dan, di atas semua, di India 
dan Cina). Peningkatan fluktuasi semakin jelas terlihat dari dua grafik dibawah ini - salah satu dari 
grafik tersebut menunjukkan perkembangan harga rata-rata bulanan dari 3 biji minyak utama (biji 
kedelai, biji rapeseed dan biji bunga matahari) dan grafik lainnya menunjukkan harga rata-rata untuk 
4 minyak nabati utama (minyak sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak bunga matahari).  
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Dalam periode tertentu terdapat pergerakan harga yang ekstrim. Minyak kelapa sawit sementara 
menunjukkan diskon harga yang lebih besar dari biasanya relatif terhadap minyak kedelai dan minyak 
nabati lainnya dalam periode kenaikan produksi yang cukup dan terakumulasinya saham (misalnya 
pada bulan Juli sampai dengan Desember 2008). Selain itu, selama Juli / Juni 2012/13, minyak 
kelapa sawit ditawarkan pada diskon yang lebih besar dari biasanya dibandingkan dengan minyak 
kedelai dan minyak rapeseed, yang sebagian disebabkan oleh ketatnya pasokan minyak kedelai dan 
minyak rapeseed dan sebagiannya lagi disebabkan oleh meningkatnya produksi minyak kelapa sawit 
dunia yang terjadi pada saat perlambatan permintaan dunia dan mengakibatkan akumulasi saham 
dunia mencapai level tertinggi baru pada akhir Desember 2012. 
 
Minyak bunga matahari sewaktu-waktu memiliki premium yang sangat tinggi dibandingkan dengan 
minyak nabati lainnya (misalnya pada tahun 2008 dan pada tahun 2002) ketika terjadi ketatnya 
pasokan minyak bunga matahari dunia dan permintaan yang sangat kuat dalam industri makanan 
mengakibatkan sangat tingginya harga minyak bunga matahar. Hal ini juga tercermin dalam sangat 
tingginya premium harga biji bunga matahari relatif terhadap biji kedelai pada tahun 2008. 
 
Namun pada umumnya harga 4 minyak nabati utama berada pada kisaran yang relatif sempit karena 
tinggi kemungkinan terdapatnya substitusi. Selain itu, terdapat elastisitas harga permintaan yang 
cukup tinggi dan pelanggan dapat memindahkan porsi tertentu dari permintaan mereka ke minyak 
utama lainnya tergantung pada harga. 
 
Harga CPO dan olahan serta PKO dan PK expellers mencapai level tertinggi baru untuk rata-rata 
Januari sampai dengan Desember 2011. Kenaikan harga ini terutama mencerminkan permintaan 
global atas semua minyak dan lemak yang sangat kuat dan meningkat secara cepat ditambah 
dengan produksi yang tidak cukup. Harga yang lebih tinggi di tahun 2011 diperlukan untuk 
memperlambat pertumbuhan permintaan sehingga membatasi konsumsi aktual agar tetap sejalan 
dengan ketersediaan global. Untuk semua 17 minyak dan lemak utama, kekurangan pasokan terjadi 
pada tahun 2011 meskipun adanya pertumbuhan produksi CPO yang berada diatas rata-rata. 
 
Rata-rata jumlah FOB RBD palm olein pada bulan Januari sampai dengan Desember 2011 di 
Malaysia adalah sebesar USD1.148, posisi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Di Rotterdam, 
harga rata-rata CPO adalah sebesar USD1.125 dan PKO sebesar USD1.648, yang dimana harga 
tersebut masing-masing sebesar 25% dan 39% lebih tinggi di atas harga rata-rata tahunan pada 
tahun 2010.  
 
Pada tahun 2012, harga pasar minyak kelapa sawit dunia dan minyak nabati lainnya berada di bawah 
tekanan yang cukup besar, terutama pada semester kedua tahun ini, sebagian disebabkan oleh 
perlambatan konsumsi dunia. Permintaan pada umumnya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi 
yang memburuk di beberapa negara konsumen utama (termasuk Cina). Selain itu, perlambatan 
produksi biodiesel dunia yang cukup besar di tahun 2012 berdampak pada penggunaan minyak 
kelapa sawit dan minyak nabati lainnya. Rata-rata jumlah FOB RBD palm olein pada bulan Januari 
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sampai dengan Desember 2012 di Malaysia adalah sebesar USD 989, 14% di bawah tahun 
sebelumnya namun masih tajam di atas rata-rata. Di Rotterdam, harga rata-rata CPO hampir 
mencapai USD 1.000 di tahun 2012, turun 11%. 
 
Minyak kelapa sawit sementara mencapai nilai terendah pada Desember 2012 dan diperdagangkan 
sedikit lebih tinggi namun umumnya sideways pada Januari sampai dengan Juni 2013. Tambahan 
tekanan pada harga terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2013, mengakibatkan harga CPO di 
Rotterdam menjadi sekitar USD 800 dan FOB RBD palm olein di Malaysia hanya USD 740. Namun 
menurut analisis dan perkiraan Oil Worldsaat ini, sebagian besar bearishness tercermin dalam diskon 
harga pada Agustus 2013, membatasi potensi adanya tambahan penurunan. Permintaan minyak 
kelapa sawit dunia melampaui produksi bulan Januari sampai dengan Juli 2013, mengakibatkan 
penurunan yang cukup besar dalam stok minyak kelapa sawit di Malaysia dan seluruh dunia. 
 
INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA 
 
Produksi minyak kelapa sawit di Indonesia pada umumnya berlokasi di pulau Sumatra (memberikan 
kontribusi sekitar 75% dari total area minyak kelapa sawit). Pulau Kalimantan menjadi lokasi minyak 
kelapa sawit terbesar nomor 2 dan Sulawesi selanjutnya. Industri perkebunan minyak kelapa sawit 
terdiri dari perusahaan perkebunan milik Negara, perusahaan perkebunan milik swasta dan pemilik 
lahan kecil. 
 

Indonesia: Areal Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Kategori Produsen 
 

(dalam ribuan hektar) 
2003 2006 2009 2010 2011

Perusahaan perkebunan milik Negara 663 692 634 658 637
Pemilik lahan kecil 1.854 2.537 3.014 3.078 3.620
Perusahaan perkebunan milik swasta 2.766 3.056 3.887 4.374 4.652
Total lahan tertanam 5.283 6.285 7.535 8.110 8.909

Sumber: Statistik Minyak Kelapa Sawit Indonesia 
 
Pada periode tahun 90-an, perusahaan perkebunan milik Negara merupakan produsen CPO terbesar 
di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri minyak kelapa sawit di Indonesia telah 
berevolusi yang sebelumnya didominasi atau dimiliki oleh Negara, mulai beralih dengan partisipasi 
dari pihak swasta dan porsi perkebunan kelapa sawit skala besar telah meningkat cukup besar.  
 
Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit milik swasta saat ini cukup cepat yaitu sebesar 66% dari 
2,8 juta hektar pada tahun 2003 menjadi 4,65 juta hektar pada tahun 2011 dan porsi wilayah kelapa 
sawit swasta menjadi 52% pada akhir tahun 2011. Sebagai perbandingan, porsi perkebunan milik 
Negara menjadi 7% pada tahun 2011 dari total wilayah perkebunan dibandingkan pada tahun 2003 
sebesar 13%. Hal ini terjadi karena kebijakan Pemerintah dalam mempromosikan pertumbuhan pada 
sektor swasta. 
 
Besar total perkebunan kelapa sawit yang dimiliki pemilik lahan kecil juga naik signifikan sebesar 
1,8 juta hektar dari tahun 2003 sampai tahun 2011 (atau sebesar 41% dari total perkebunan kelapa 
sawit pada akhir tahun 2011) disebabkan oleh suksesnya Program Plasma. 
 
KONSUMSI DOMESTIK MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA DAN EKSPOR MINYAK KELAPA 
SAWIT 
 
Indonesia sebagai Negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, telah meningkatkan konsumsi 
minyak kelapa sawit untuk makanan dan untuk produksi biodiesel serta industri oleokimia. Pada 
bulan Januari sampai dengan Desember 2012, total konsumsi domestik minyak kelapa sawit 
mencapai level tertinggi baru yaitu 7 juta ton (empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir) sehinggga 
Indonesia telah menjadi konsumen minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan berkontribusi 
sebesar 13% dari konsumsi dunia. Selain itu, penggunaan PKO domestik menunjukkan tren yang 
meningkat dalam 10 tahun terakhir. 
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Indonesia:  Konsumsi Domestik Minyak Kelapa Sawit dan PKO 
 

(dalam jutaan ton) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 
2002–2012 

Minyak Kelapa Sawit 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 4,1 4,4 4,8 5,4 6,3 7,0 8,7% 
PKO 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 15,5% 
Total 3,3 3,5 3,8 4,0 4,1 4,6 5,0 5,4 6,2 7,2 8,1 9,4% 

Sumber: Oil World Annual 2013, ISTA Mielke GmbH, Internet: www.oilworld.de. 
 
Konsumsi domestik minyak kelapa sawit masih berada dibawah tingkat produksi, tercatat produksi 
pada tahun 2012 sebesar 26,9 juta ton, dimana terjadi ketersediaan jumlah minyak kelapa sawit yang 
lebih tinggi untuk diekspor. Tabel dibawah ini menunjukkan produksi dan ekspor minyak kelapa sawit 
Indonesia dari tahun 1992 sampai tahun 2012. Di tahun 2010, CPO terhitung 57% dari jumlah ekspor 
minyak kelapa sawit di Indonesia, turun menjadi 52% di tahun 2011. Pada tahun 2012, ekspor CPO 
menurun menjadi hanya 7,25 juta ton atau 42% dari total ekspor (sebagai akibat dari perubahan 
substansial di bea ekspor, seperti yang didiskusikan di bawah), dimana jumlah CPO lebih banyak 
diproses di dalam negeri terlebih dahulu sebelum diekspor.  
 

Indonesia: Produksi dan Perdagangan Minyak Kelapa Sawit 
 

(dalam jutaan ton) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 
2002–2012

Produksi 9,4 10,6 12,4 14,1 16,1 17,4 19,4 21,2 22,3 24,3 26,9 11,1% 
Impor 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,08 0,05 0,02 0,00% 
Ekspor 6,5 7,4 9,0 10,4 12,5 12,7 14,6 16,9 16,5 17,1 19,1 11,4% 

Sumber: Oil World Annual 2013, ISTA Mielke GmbH, Internet: www.oilworld.de. 
 

Indonesia: Produksi Domestik dan Ekspor PKO 
 

(dalam jutaan ton) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 
2002–2012

Produksi 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,9 11,7% 
Ekspor 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3 1,4 1,7 1,6 1,6 1,7 8,5% 

Sumber: Oil World Annual 2013, ISTA Mielke GmbH, Internet: www.oilworld.de. 
 
Produksi PKO di Indonesia meningkat sejalan dengan minyak kelapa sawit dan mencapai level 
tertinggi baru yaitu 2,9 juta ton pada tahun 2012. Sampai tahun 2010, sebagian besar pertumbuhan 
ekspor PKO Indonesia terjadi karena harga CPO, yang meningkat dari 0,5 juta ton pada Januari 
sampai dengan Desember 2003 menjadi 1,34 juta ton pada tahun 2010. Namun, peningkatan yang 
signifikan dalam kapasitas penyulingan, yang dipicu oleh beragam pajak ekspor, selama dua tahun 
terakhir telah mengakibatkan perubahan dalam struktur ekspor PKO.  
 
Porsi PKO mentah yang diolah di dalam negeri dan dieskpor sebagai minyak olahan lanjutan 
meningkat. Hal ini telah mengurangi ekspor PKO mentah menjadi hanya 0,7 juta ton di tahun 2012. 
Total ekspor PKO menunjukkan peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan produksi di 
beberapa tahun terakhir dikarenakan meningkatnya kebutuhan dalam negeri dari berkembangnya 
industri oleokimia. Pada Januari sampai dengan Desember 2012, total ekspor PKO Indonesia 
mencapai 1,7 juta ton. 
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Perkembangan Kebijakan Pemerintah Indonesia 
 
Pada September 2011, Pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan penting pada kebijakan 
pajak ekspor yang ternyata memiliki dampak yang signifikan. Bea ekspor maksimum untuk minyak 
sawit olahan mengalami penurunan yang tajam menjadi maksimal 13% (dibandingkan dengan 
sebelumnya sebesar 25%), yang dengan demikian bahkan lebih rendah dari maksimal pajak ekspor 
CPO sebesar 22,5%. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menstimulasi ekspansi lebih lanjut dari 
kapasitas penyulingan domestik Indonesia dengan tujuan akhir yaitu jumlah CPO yang diproses di 
dalam negeri terlebih dahulu dan kemudian diekspor dalam bentuk yang sudah diolah meningkat. 
Tarif pajak kemudian disesuaikan dengan harga pasar, namun bea eksporuntuk minyak olahan tetap 
sekurang-kurangnya 5,5% di bawah CPO. Rumus pajak yang baru memuat pajak ekspor CPO secara 
progresif yang dimulai pada 7,5% ketika komoditas bernilai antara USD 750 dan USD 800 per ton 
dan ada peningkatan 1,5% untuk setiap kenaikan USD 50 pada harga CPO. 
 
Berikut adalah beberapa contoh: efektif sejak awal Januari 2013, Pemerintah Indonesia mengurangi 
pajak ekspor CPO menjadi 7,5% dari 9,0% di Desember dan November 2012 dan 13,5% di Oktober 
2012, mencerminkan penurunan harga pasar minyak kelapa sawit dunia. Bea ekspor CPO kemudian 
dinaikkan pada 8 bulan pertama di tahun 2013 menjadi 10,5% di Agustus 2013. 
 
Bea ekspor PKO mentah tetap berada pada tingkat yang sama seperti CPO dan berkurang dari 
13,5% pada September 2012 menjadi 7,5% pada Januari 2013 dan kemudian dinaikkan lagi menjadi 
10,5% pada bulan Agustus 2013. 
 
Perubahan utama terlihat pada bea ekspor untuk minyak olahan yang berada di bawah CPO. Untuk 
RBD palm olein, misalnya, pajak ditetapkan sebesar 2,0% pada Januari 2013 (dibandingkan dengan 
7,5% untuk CPO) dan sebesar 4,0% pada Agustus 2013 (dibandingkan dengan 10,5%). Pajak ekspor 
untuk RBD palm stearin serta PKO RBD adalah nol pada Januari 2013 dan hanya sebesar 2,0% 
pada Agustus 2013. 
 
Pemerintah menurunkan pajak ekspor untuk biodiesel dari 2,0% pada September 2012 menjadi nol 
pada bulan November 2012 dan tetap berada di nol sampai dengan Agustus 2013. 
 
Perubahan pajak ekspor yang penting ini telah menjadi keunggulan kompetitif industri pengolahan 
Indonesia atas industri penyulingan di Malaysia serta di banyak negara-negara pengimpor. Karena 
keuntungan pajak ini penyuling minyak kelapa sawit Indonesia dapat membeli CPO pada harga yang 
lebih rendah dan oleh karena itu dapat menjual minyak sawit olahan yang lebih kompetitif 
dibandingkan dengan negara lain. Salah satu dampak terlihat pada adanya dorongan investasi 
menuju kapasitas pengolahan baru di Indonesia yang beroperasi pada paruh kedua tahun 2012 dan 
tahun 2013. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit telah meningkatkan investasi dalam 
penyulingan dan pengolahan lebih lanjut dan dengan demikian menjadi pemain terintegrasi di kedua 
kegiatan hulu dan hilir di Indonesia.Hal ini merupakan dampak dari pengurangan bea ekspor 
Indonesia yang cukup besar untuk minyak sawit olahan, termasuk minyak goreng kemasan dan 
produk lainnya. 
 
Dalam tahun-tahun mendatang akan terdapat tantangan untuk meningkatkan produksi tanaman 
pertanian dunia yang cukup untuk memenuhi meningkatnya permintaan: 
• untuk makanan (yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan penggunaan per kapita), 
• untuk persyaratan perluasan industri oleokimia, dan 
• untuk persyaratan peningkatan biofuel di pasar energi. Jelas bahwa terdapat kebutuhan untuk 

menemukan bahan baku alternatif untuk produksi biodiesel - bahan baku yang tidak bersaing 
dengan makanan. Namun hal ini nampaknya masih akan memakan waktu sampai persediaan 
biofuel generasi ketiga yang cukup dapat tersedia pada harga yang wajar. 

 
Faktor pembatas harus dilihat pada kurangnya lahan pertanian, air serta pengolahan dan sarana 
transportasi (logistik) yang sesuai. 
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Kontribusi CPO untuk Produksi Minyak Nabati Dunia  
 
CPO merupakan komoditas yang paling sesuai untuk mencapai kontribusi terbesar (dalam memenuhi 
permintaan dunia) dan akan menunjukkan pertumbuhan produksi di atas rata-rata dalam sembilan 
tahun ke depan. Dengan didukungnya tingkat produksi CPO yang tinggi per hektar (dibandingkan 
dengan kedelai, rapeseed dan bunga matahari) dibutuhkan area lahan perkebunan yang lebih sedikit 
untuk menghasilkan jumlah minyak nabati yang sama. Sebagai contoh, untuk memproduksi 2,0 juta 
ton CPO dan PKO membutuhkan lahan seluas 0,5 juta hektar dan dibandingkan dengan perkebunan 
rapeseed membutuhkan lahan seluas 1,6 juta hektar dan perkebunan kedelai membutuhkan 3,8 juta 
ton. 
 
Diharapkan untuk daerah CPO akan meningkat secara rata-rata dari 4,1 juta hektar pada tahun 2006 
dan 5,7 juta hektar di tahun 2010 menjadi 9,0 juta hektar di tahun 2020. Meskipun terdapat daerah 
yang tersedia dan sesuai untuk penanaman tanaman kelapa sawit di Indonesia, masih ditemukan 
kesulitan untuk mengamankan lahan perkebunan dikarenakan telah meningkatnya peraturan terkait 
lingkungan. Di Malaysia, ekspansi di masa yang akan datang akan dibatasi dan diharapkan hanya 
terjadi peningkatan yang di daerah tanaman menghasilkan yang meningkat dari 4,1 juta ha pada 
tahun 2010 menjadi 5,0 juta hektar pada tahun 2020. 
 
Pada basis global, berdasarkan Oil World diperkirakan total keseluruhan tanaman menghasilkan akan 
mencapai 18,9 juta hektar pada tahun 2020, yang mencerminkan kenaikan sebesar 6,1 juta hektar 
sejak tahun 2010. Selain negara Indonesia dan Malaysia, diharapkan akan terjadi pertumbuhan yang 
cukup besar di negara-negara Asia lainnya (seperti Thailand, Papua Nugini, India dan Filipina) serta 
di Afrika, Amerika Tengah dan Amerika Selatan (terutama Brazil). 
 
Pertumbuhan Produksi dan Konsumsi CPO di Dunia dan Konsumsi hingga Tahun 2020 
 
Pertumbuhan tahunan dalam produksi CPO dunia akan sangat tinggi untuk tahun-tahun mendatang, 
terutama hal ini di dorong oleh permintaan dunia yang sangat kuat dalam persediaan makanan dan 
untuk persediaan non-makanan. Namun, hal yang masih dipertanyakan apakah produksi aktual dari 
dunia dapat ditingkatkan secara cepat dalam rangka memenuhi peningkatan permintaan global yang 
sangat pesat. Selama tahun 2009 dan 2010, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diharapkan dan 
benar-benar menurun dari tahun-tahun sebelumnya. 
 
Tetapi karena meningkatnya kebutuhan CPO di dunia dan kesulitan dalam pencarian lahan yang 
sesuai di Malaysia, Indonesia dan negara-negara lain, menimbulkan pentingnya meningkatkan tingkat 
hasil per tanaman dan total produksi CPO untuk dapat memenuhi estimasi permintaan di dunia. 
Sebagian besar pertumbuhan perkebunan dan produksi akan terjadi di Indonesia. Berdasarkan 
perkiraan hingga saat ini, diharapkan bahwa perkiraan permintaan dunia akan memerlukan dorongan 
dalam produksi CPO di Indonesia menjadi 20 juta ton pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan 
diperlukannya dukungan pada produksi rata-rata tahunan sebesar 1,9 juta ton dari 26,9 juta ton yang 
dihasilkan pada tahun 2012. Hal tersebut harus didukung dari peningkatan penanaman dan hasil 
produksi. 
 
Dalam tahun-tahun mendatang, terdapat banyak tanaman di perkebunan kelapa sawit Malaysia dan 
Indonesia perlu dilakukannya penanaman kembali dikarenakan usia tanaman akan lebih dari 
25 tahun. Pertumbuhan produksi CPO dunia di masa yang akan datang dimungkinkan akan 
mengalami penurunan sementara dalam permintaan CPO, kecuali terdapat upaya secara intensif 
untuk meningkatkan hasil per hektar dari tingkat rata-rata global saat ini yaitu 3,8 ton per hektar untuk 
mengimbangi dampak dari perlambatan pertumbuhan tahunan pada penanaman kelapa sawit. 
 
Namun, pertumbuhan produksi CPO Malaysia akan lebih terbatas karena langka nya area lahan yang 
sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit, terutama di bagian Malaysia Barat. Namun masih ada ruang 
untuk ekspansi di wilayah Sabah dan Sarawak. Diperkirakan produksi Malaysia atas CPO akan 
mencapai 23 juta ton pada tahun 2015 (dimana posisi per tahun 2012 yaitu 18,8 juta ton), dengan 
porsi pertumbuhan yang tinggi berasal dari peningkatan hasil panen yang lebih tinggi.  
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Terdapat potensi yang baik untuk pertumbuhan di beberapa negara lain, terutama di Thailand, 
beberapa negara Afrika dan Brazil. Industri kelapa sawit di Colombia sangat terpengaruh oleh hama 
penyakit busuknya pucuk yang belum terkendali. Hibrida baru telah dikembangkan yang dapat tahan 
terhadap hama penyakit ini, tetapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga terdapat 
jumlah hibrida tertanam yang cukup. Perkiraan produksi disajikan di dalam tabel berikut ini. 
 

 
Sumber: ISTA Mielke GmbH, Oil World Data Bank 
 
Kebijakan Pemerintah 
 
Kebijakan pemerintah Indonesia dapat memberikan peranan penting, dengan mempengaruhi sektor 
minyak dan lemak serta sektor CPO pada umumnya, terkait dengan kebijakan ekspor maupun pajak.  
 
Kebijakan pemerintahan dunia di masa yang akan datang juga patut untuk diperhatikan lebih lanjut 
terkait dengan bahan bakar terbarukan dan biodiesel pada khususnya. Waktu dan efek dari akan 
adanya bahan bakar nabati “generasi kedua” juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Terdapat indikasi 
bahwa target produksi atas bahan bakar nabati “generasi kedua” tersebut akan menurun karena 
tingginya biaya produksi. 
 
Berdasarkan kajian dari ISTA Mielke, Oil World Global Market Research and Analysis, terdapat risiko 
yang cukup tinggi bahwa kebijakan bahan bakar nabati akan berubah dan menyesuaikan dengan 
realita yang ada di pasar, terutama jika produksi produk pertanian dunia tidak mengalami peningkatan 
yang cukup dan harga minyak nabati (serta komoditas pertanian lainnya) meningkat sampai dengan 
tingkat yang tidak diinginkan oleh konsumen. Di Uni Eropa, misalnya, target awal dari konsumsi 
biofuel telah dirubah dan ditingkatkan kembali. Pemerintah akan mempengaruhi pembentukan harga 
minyak sayur dan produk termasuk biji-bijian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALM OIL :  World Production with Breakdown by Major Countries 
(Mn T) Projection A c t u a l   D a t a   
Production 2015F 2012 2011 2010 2005 2000 1995
Malaysia 20.40* 18.79 18.91 16.99 14.96 10.84 7.81
Indonesia 32.70* 26.90 24.30 22.30 14.10 7.05 4.22
Nigeria 1.04* .94 .93 .89 .80 .74 .66
Colombia 1.26* .97 .94 .75 .67 .52 .39
Thailand 2.00* 1.60 1.53 1.38 .70 .53 .35

Oth ctrs. 5.27* 4.46 4.18 3.76 2.87 2.24 1.68

WORLD 62.67* 53.66 50.79 46.07 34.10 21.92 15.11

Monthly prices from Jan 1972 until 13 Sept 2013
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Perlu dicatat bahwa permintaan dunia atas minyak nabati melebihi produksi selama sebagian besar 
dari 5 tahun terakhir, yang mengakibatkan harga mengalami apresiasi tajam di atas rata-rata 
(sementara di atas USD 1.100) untuk penjatahan permintaan aktual secara cukup dan tetap sejalan 
dengan produksi. Pada tahun 2011, misalnya, harga yang sangat tinggi diperlukan untuk penjatahan 
konsumsi aktual sekitar 2 juta ton di bawah permintaan. Permintaan terpendam ini yang kemungkinan 
akan terungkap ketika hargalebih tenang. Oleh karena itu, penurunan harga minyak sayur dan 
minyak nabati akan dibatasi selama kebijakan bioenergi saat ini tetap berlaku. 
 
Namun, terdapat indikasi bahwa Pemerintah saat ini sedang meninjau mandatyang sebelumnya 
pernah diumumkan, sebagian menyalahkan tingginya konsumsi terbaru dari produk pertanian untuk 
biofuel (biodiesel dan etanol) untuk harga pangan yang tinggi baru-baru ini. Hal ini berlaku terutama 
untuk Uni Eropa. Akibatnya, potensi pertumbuhan produksi biodiesel telah mulai melambat, yang 
memberikan kontribusi terhadap penurunan yang cukup besar dalam harga minyak sayur pada paruh 
kedua tahun 2012, terutama dalam minyak kelapa sawit.  
 
Jumlah permintaan untuk minyak nabati akan terus meningkat dengan persyaratan untuk makanan 
sebagai fitur kunci (didorong oleh meningkatnya penduduk dunia dan meningkatnya permintaan per 
kapita), terutama di pasar negara berkembang di Asia (di atas semua India dan Cina), tetapi juga 
dalam Afrika dan beberapa negara Amerika Tengah dan Selatan, dimana konsumsi per orang saat ini 
masih sangat rendah. Selain makanan, akan terjadi peningkatan kebutuhan minyak nabati global dari 
industri oleo kimia, industri pakan senyawa dan sektor biofuel. 
 
Harga minyak sayur dan minyak nabati akan dipengaruhi oleh pasar luar. Hal ini benar, khususnya, 
untuk perkembangan harga minyak mineral mentah. Prakiraan harga Oil World untuk tahun 2015 
mengasumsikan harga rata-rata minyak Brent sebesar USD 130 pada tahun tersebut. Tidak 
diragukan lagi, pengembangan minyak mineral mentah merupakan sangat penting dalam 
menentukan pembentukan harga minyak nabati . 
 
Minyak mineral mentah menciptakan harga dasar di mana harga minyak sawit dan nabati lainnya 
umumnya tidak jatuh. Dalam studi terbaru, Oil World berpendapat bahwa dalam tahun-tahun 
mendatang harga minyak sayur akan terus diperdagangkan pada kurang lebih premium harga yang 
cukup besar atas minyak mineral mentah. 
 

 
 

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2013, diproyeksikan rata-rata harga dari CPO 
(cif Rotterdam) adalah sebesar USD840 per ton, yang mengalami penurunan dari rata-rata 2011 dan 
2012 sebagai akibat dari tingginya pasokan CPO, meningkatnya produksi minyak kedelai dan minyak 
biji bunga matahari, dan juga perlambatan pertumbuhan tahunan atas konsumsi minyak nabati. 
 
Dalam beberapa tahun mendatang, diperkirakan harga akan tetap stabil dan berada di atas rata-rata 
harga dalam 20 tahun terakhir karena permintaan atas makanan yang tetap kuat dan terus meningkat 
(meningkatnya populasi dan konsumsi per orang) dan juga untuk energi (bahan bakar nabati). Untuk 
tahun 2015, diperkirakan rata-rata harga CPO tahunan (cif Rotterdam) adalah sebesar USD970. 
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PKO dan PK expellers adalah produk turunan dari produksi CPO. Perubahan harga PKO cenderung 
mengikuti tren CPO. Namun, fluktuasi tersebut dapat cenderung lebih tinggi pada periode tertentu, 
terutama ketika produksi minyak kelapa dan PKO menunjukkan perubahan yang tinggi terhadap 
konsumsi. PKO dan minyak kelapa seringkali disebut “minyak laurat” dengan sebagian besar 
pasokan dunia dikonsumsi oleh industri oleo chemical, terutama di Eropa dan Amerika Utara. 
Peningkatan kuantitas akan dikonsumsi pada beberapa tahun mendatang dengan adanya 
pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia yang sangat tinggi. 
 
PK expellers digunakan dalam industri peternakan, terutama makanan sapi perah dan sapi ternak. 
Harga dari makanan PK / PK expellers terus meningkat terutama sejak 2007 dan akan tetap berada 
di atas rata-rata pada beberapa tahun mendatang, yang didukung atas kuatnya prospek harga 
makanan kedelai. 
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XI. TINJAUAN HUKUM DAN PERATURAN 
 
Di Indonesia, baik undang-undang dan peraturan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap status kepemilikan lahan dan kegiatan usaha perkebunan Perseroan. 
 
Perseroan diharuskan oleh berbagai institusi Pemerintah untuk memperoleh ijin, lisensi dan sertifikat 
yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Meskipun Perseroan percaya telah dan 
mampu memperoleh semua ijin, lisensi dan sertifikat untuk pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi 
Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat terus memperoleh ijin, lisensi dan sertifikat 
yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Kegagalan untuk 
mempertahankan atau memperoleh ijin, lisensi dan sertifikat dapat meningkatkan biaya atau waktu 
penangguhan sementara kegiatan usaha pada satu atau lebih perkebunan kelapa sawit Perseroan 
dan/atau Anak Perusahaan. 
 
Perseroan percaya bahwa dengan adanya kesadaran lingkungan dan perhatian atas kualitas produk 
yang tinggi, Pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha Perseroan di 
masa yang akan datang. Perkebunan Perseroan dapat mengalami inspeksi terjadwal maupun tidak 
terjadwal oleh berbagai institusi Pemerintah, dimana berbagai institusi Pemerintah tersebut mungkin 
dapat memiliki pandangan yang berbeda atau standar yang berbeda. 
 
Perseroan percaya bahwa usaha Perseroan akan terus memenuhi undang-undang dan peraturan 
lingkungan yang berlaku di masa yang akan datang. Akan tetapi, Pemerintah dapat memperketat 
persyaratan sehingga biaya untuk mematuhi atau dampak dari persyaratan tersebut tidak dapat 
diperkirakan. 
 
Pemerintah, melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup, bertindak sebagai pihak yang berwenang 
dalam peraturan dan administrasi lingkungan di Indonesia. Kerangka hukum pada sektor lingkungan 
yang berhubungan dengan industri kelapa sawit, tertuang dalam undang-undang, peraturan 
Pemerintah dan keputusan menteri yang berbeda-beda, sebagaimana diberlakukan atau diterbitkan 
dari waktu ke waktu. Secara khusus, Pemerintah telah memperketat pengawasan lingkungan dalam 
sepuluh tahun terakhir. 
 
Sektor Perkebunan 
 
Sektor Perkebunan pada pokoknya diatur dalam UU No.18/2004. Undang-undang ini menyatakan 
bahwa kegiatan usaha perkebunan dapat dilakukan oleh petani perorangan dan perusahaan 
perkebunan. Badan hukum asing atau warga negara asing dapat mendirikan usaha perkebunan 
melalui perusahaan patungan yang terdaftar di Indonesia dengan mitra domestik, dalam bentuk 
perseroan terbatas. 
 
Pada tanggal 30 September 2013, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan 
No.98/Permentan/OT.140/9/2013 (“Peraturan No. 98/2013”) tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan yang menggantikan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Peraturan No. 26/2007”) yang merupakan 
peraturan pelaksana dari UU No. 18/2004 dan menjadi pedoman untuk ijin usaha perkebunan. 
Berdasarkan Peraturan No. 98/2013, batasan luas maksimum lahan perkebunan kelapa sawit yang 
dapat diberikan kepada setiap perusahaan atau kelompok usaha di seluruh wilayah Indonesia adalah 
sebesar maksimum 100.000 hektar (kecuali Propinsi Papua dan Papua Barat dengan batasan luas 
maksimum 200.000 hektar), tanpa adanya batasan luas lahan perkebunan wilayah per propinsi. 
 
Selanjutnya, IUP, surat pendaftaran usaha perkebunan, izin tetap usaha budidaya perkebunan, atau 
izin tetap usaha industri perkebunan  yang dikeluarkan sebelum Peraturan No.98/2013 masih berlaku 
tanpa mengurangi ketentuan Peraturan No.98/2013. 
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Ijin Usaha Perkebunan 
 
Berdasarkan Peraturan No. 98/2013, terdapat tiga jenis izin usaha perkebunan yang dapat 
diterbitkan: 
 
 IUP, yang diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki usaha budidaya tanaman 

perkebunan yang luasnya 1.000 hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan; 
 IUP untuk Budidaya (IUP-B), yang diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki 

usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih;dan 
 IUP untuk Pengolahan (IUP-P), yang diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki 

usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pengolahan 5 ton TBS per jam 
atau lebih. 

  
Peraturan No. 98/2013 tidak mengatur mengenai penerbitan IUP, IUP-B dan IUP-P juga konsesi 
perkebunan berlokasi di lebih dari satu propinsi, namun berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal 
Perkebunan, jika lokasi konsesi perkebunan berada di lebih dari satu propinsi, maka IUP, IUP-B dan 
IUP-P diterbitkan oleh Gubernur masing-masing propinsi dimana lokasi konsesi perkebunan terletak. 
Jika lokasi konsesi perkebunan berlokasi di lebih dari satu kabupaten atau kota, IUP, IUP-B dan 
IUP-P diterbitkan oleh Gubernur propinsi yang bersangkutan. Jika lokasi konsesi perkebunan terletak 
dalam satu kabupaten atau kota, maka IUP, IUP-B dan IUP-P diterbitkan oleh bupati atau walikota 
dari kabupaten atau kota yang bersangkutan. IUP, IUP-B dan IUP-P berlaku selama perusahaan 
perkebunan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang 
berlaku. 
 
Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP-B dan IUP dengan luas 250 hektar atau lebih 
diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sekurang-kurangnya 
20% dari total luas area kebun yang diusahaan oleh perusahaan. Kebun masyarakat yang difasilitasi 
pembangunannya oleh perusahaan perkebunan tersebut berada di luar areal IUP-B dan IUP. 
Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat seperti ini dapat dilakukan antara 
lain melalui, pola kredit, bagi-hasil, dan/atau pola pendanaan lain dan harus dilakukan secara 
bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan dan 
pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut paling lama diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun. 
Rencana perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat harus 
diketahui oleh kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai 
dengan kewenangannya dan pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh 
perusahaan perkebunan didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya. Kelalaian untuk memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat dapat mengakibatkan IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanahnya diusulkan kepada 
Badan Pertanahan Nasional yang berwenang untuk dibatalkan.. Selain itu, pada 13 Desember 2011, 
Gubernur Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5/2011, yang mengatur 
bahwa pelanggaran atas persyaratan membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 
20% dari total luas area kebun yang diusahakan yang dapat dilaksanakan melalui beberapa jenis 
kemitraan, dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa 
penerbitan surat teguran tertulis sebanyak tiga kali, masing-masing dengan tenggang waktu 4 bulan 
dan pada akhirnya dapat mengakibatkan pencabutan IUP dan Hak Guna Usaha.  
 
Selain kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, perusahaan perkebunan yang telah 
mendapatkan IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan 
masyarakat sekitar perkebunan. Kewajiban kemitraan tersebut dilakukan secara tertulis dalam bentuk 
perjanjian dan dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun. Kemitraan usaha perkebunan 
tersebut dapat dilakukan melalui pola kerja sama, antara lain, penyediaan sarana produksi, produksi, 
pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, dan/atau kepemilikan saham. Sesuai dengan 
Peraturan No. 98/2013, perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan 
usaha perkebunan dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali setiap 4 (empat) 
bulan. Apabila setelah peringatan tertulis ke-3 (ketiga) kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka IUP-B, 
IUP-P, atau IUP dicabut dan hak atas tanahnya diusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang 
berwenang untuk dibatalkan. 
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Hal Kepemilikan Lahan 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
dan UU No.18/2004, Negara memiliki menguasai seluruh tanah di Indonesia, dengan hak milik 
sebagai bentuk kepemilikan tertinggi yang tersedia bagi warga Indonesia. Untuk mendirikan 
perkebunan, perusahaan harus mengajukan ke BPN untuk diberikan hak atas tanah yang diperlukan. 
Kepemilikan lahan yang relevan dalam kasus usaha perkebunan adalah Hak Milik, HGU, HGB dan 
HP. Dalam hal lahan yang akan ditanam sebagai bagian dari pengembangan perkebunan sebuah 
perusahaan domestik, hanya HGU jenis hak atas tanah yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
dan UU No.18/2004, pemberian HGU berlaku selama 35 tahun, dan dapat diperpanjang satu kali 
untuk jangka waktu tidak lebih dari 25 tahun, tergantung atas pemenuhan kewajiban terkait dan 
operasional perkebunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, secara umum pemegang 
HGU dapat memperoleh hak atas tanah untuk periode 60 tahun. Hanya warga negara dan badan 
hukum Indonesia (termasuk perusahaan patungan Indonesia) yang dapat diberikan HGU. 
  
Walaupun Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU No.25/2007”) secara 
berbeda menetapkan bahwa kepemilikan HGU dapat diberikan untuk jangka waktu keseluruhan 
selama 95 tahun, dengan pemberian awal untuk jangka waktu selama 60 tahun, dan dapat 
diperpanjang untuk 35 tahun,  berdasarkan Keputusan No.21-22/PUU-V/2007 yang diputuskan pada 
17 Maret 2008 dan dibacakan pada 25 Maret 2008, Mahkamah Konstitusi telah mendeklarasikan 
bahwa ketentuan tersebut dalam UU No. 25/2007 tidak mengikat secara hukum. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, permohonan perpanjangan jangka waktu 
HGU harus diajukan setidaknya dua tahun sebelum kepemilikan berakhir. 
 
HGU dapat diberikan baik atas tanah Negara dan kawasan hutan yang ditunjuk oleh BPN pada 
tingkat lokal, provinsi maupun nasional, tergantung dari besarnya wilayah tanah yang bersangkutan 
dan jangka waktu hak. 
 
Permohonan HGU melibatkan beberapa tahap, berikut adalah tiga tahap pokok dalam memperoleh 
HGU: 
 
1. Memperoleh Ijin Lokasi; 
2. Pengukuran kadastral; 
3. Pemeriksaan, survey dan verifikasi data fisik dan hukum oleh Panitia B; dan 
4. Pemberian HGU. 
 
Tahap pertama dari proses ini adalah memperoleh Ijin Lokasi, yang merupakan persetujuan yang 
diberikan oleh Bupati atau Walikota yang relevan (atau Gubernur, untuk Propinsi DKI Jakarta) agar 
Perusahaan Perkebunan dapat (i) mengambilalih lahan, (ii) menggunakan lahan yang dicakup oleh 
persetujuan yang sesuai dengan tujuan penggunaan lahan yang tercantum dalam rencana tata ruang 
lokal, dan (iii) setelah pembebasan lahan (yang belum didaftarkan) dari pemilik sebelumnya, 
mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah dari Pemerintah melalui BPN. Jangka waktu Ijin 
Lokasi tergantung dari luas tanah yang terkait. Bila luas tanah mencapai 25 hektar atau kurang, Ijin 
Lokasi yang diterbitkan berlaku sampai dengan satu tahun, untuk tanah dengan luas antara 
25 sampai dengan 50 hektar, Ijin Lokasi berlaku untuk jangka waktu dua tahun, dan untuk tanah 
dengan luas lebih dari 50 hektar, Ijin Lokasi berlaku selama tiga tahun. 
 
Bila selama periode berlakunya Ijin Lokasi perusahaan telah membebaskan kurang dari luas tanah 
yang diperlukan untuk proyek sebagaimana tercantum dalam ijin, tetapi berjumlah 50% dari luas 
tanah yang ditunjuk dalam Ijin Lokasi tersebut, perpanjangan dapat diberikan untuk satu tahun 
selanjutnya. Bila proses akuisisi masih belum selesai setelah perpanjangan tersebut berakhir, lahan 
yang sudah diakuisisi dapat (i) digunakan untuk tujuan usaha namun diperkecil sesuai dengan 
wilayah lahan yang sudah diakuisisi, apabila diperlukan, proses akuisisi dapat dilanjutkan sampai 
seluruh wilayah lahan diakuisisi, atau (ii) dipindahkan kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat. 
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Pemegang Ijin Lokasi harus menyampaikan laporan, setiap caturwulan, kepada Kepala BPN 
Kabupaten terkait mengenai perkembangan proses akuisisi lahan sesuai dengan Ijin Lokasi dan 
penggunaan lahan yang telah diakuisisi. 
  
Ijin Lokasi memperbolehkan pemegangnya untuk membebaskan dan menggunakan lahan untuk 
tujuan sebagaimana ternyata sesuai dengan tata ruang daerah. Pada tahun 2007, Pemerintah 
Daerah Kalimantan Tengah telah menerbitkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 
(“RTRWP”). Namun, sampai dengan saat ini, peraturan yang memuat RTRWP tersebut belum 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan karenanya belum berlaku secara efektif. Akibatnya, 
permohonan Ijin Lokasi berdasarkan RTRWP yang baru  belum tentu diberikan sampai diterbitkannya 
peraturan RTRWP baru, jika Bupati atau Walikota yang berwenang menerbitkan Ijin Lokasi 
mengganggap bahwa Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Propinsi sebagai peraturan RTRWP yang berlaku. 
 
Tahap kedua dari proses perolehan hak atas tanah adalah pengukuran kadastral oleh BPN atas 
permohonan yang diajukan oleh Perseroan yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 
 
 Penentuan batas-batas; 
 Pengukuran dan pemetaan; 
 Gambaran peta pendaftaran; 
 Persiapan pendaftaran tanah; 
 Persiapan Surat Ukur. 

 
Proses tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Panitia B oleh BPN Propinsi untuk melakukan 
pemeriksaan, survey dan verifikasi berdasarkan proses kadastral untuk dimasukkan kedalam HGU 
dan untuk memberikan laporan kepada BPN. 
 
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No.7/2007 tentang Panitia Survey Tanah (“Peraturan 
No.7/2007”), anggota Panitia B terdiri dari: 
 
- Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota; 
- Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah; 
- Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah; 
- Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah 
- Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah 
- Pejabat Kabupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan 
- Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan 
- Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait 
- Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi; dan 
- Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah 

Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah. 
 
Sesuai dengan laporan survey yang diterbitkan oleh Panitia B serta rekomendasri dari Kantor 
Wilayah BPN, maka kantor BPN Daerah dan BPN kantor Kabupaten/Kota akan menerbitkan 
menerbitkan, atau menolak untuk menerbitkan persetujuan atas pemberian HGU. Dikarenakan 
wilayah tanah Perseroan lebih dari 200 hektar, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, maka Keputusan untuk 
memberikan HGU diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 
 
Untuk perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh ijin penanaman modal, pada tahun 1999, 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 2/1999, yang 
mensyaratkan bahwa perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing 
yang berniat untuk memperoleh lahan untuk tujuan penanaman modal harus memperoleh Ijin Lokasi 
dari pemerintah setempat. Persyaratan ini diberitahukan dengan surat edaran menteri kepada kepala 
Pemerintah Daerah dan Kepala BPN Propinsi pada bulan Februari 1999 (“Surat Edaran 1999”). 
Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memberikan petunjuk dan untuk mengendalikan perolehan 
tanah oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 
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Pemegang Ijin Lokasi diperbolehkan untuk mengadakan perolehan tanah (yang tidak terdaftar) dari 
pemilik sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan diselesaikannya perolehan 
tanah, pemegang Ijin Lokasi dapat mengajukan hak atas tanah terhadap tanah yang telah diperoleh 
dari pemilik sebelumnya tersebut. Apabila hak atas tanah tersebut diterbitkan, maka dapat dibuktikan 
dengan sertifikat hak atas tanah. Hak atas tanah memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk 
menggunakan tanah tersebut. Peraturan No. 2/1999 memberikan batasan atas luas keseluruhan 
untuk konsesi perkebunan, termasuk konsesi perkebunan kelapa sawit, yang dapat diberikan kepada 
satu perusahaan sebesar 20.000 hektar dalam setiap propinsi, dengan keseluruhan luas secara 
nasional sebesar 100.000 hektar. 
 
Namun, pada tanggal 11 Agustus 2004, UU No. 18/2004 diberlakukan, yang mengatur, antara lain 
bahwa dalam hal lahan untuk  kegiatan usaha perkebunan, Menteri Pertanian memiliki kewenangan 
untuk menentukan luas maksimum lahan, dan BPN akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang 
diperlukan. UU No. 18/2004 juga mengatur pembatasan atas luasan lahan perkebunan dimana alam 
menetapkan luas maksimum dan luas minimum, Menteri Pertanian berpedoman pada jenis tanaman, 
ketersediaan tanah yang sesuai dengan agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan 
penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis dan perkembangan teknologi. Sesuai 
dengan Peraturan No. 98/2013, luas maksimum konsesi perkebunan kelapa sawit yang dapat 
diberikan kepada satu perusahaan atau kelompok usaha di seluruh wilayah Indonesia adalah sebesar 
maksimum 100.000 hektar, kecuali Propinsi Papua dan Papua Barat dengan batasan luas maksimum 
200.000 hektar, tanpa adanya batasan luas lahan perkebunan per provinsi. IUP-B dan IUP yang 
diterbitkan sebelum terbitnya Peraturan No. 98/2013 tetap dinyatakan berlaku, tanpa mengurangi 
ketentuan dalam Peraturan No. 98/2013. 
 
Pada tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran No. 2/2012 yang ditujukan 
kepada seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Indonesia yang antara lain mengatur sebagai 
berikut: 
 Seluruh perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan, pembaharuan, atau 

perpanjangan atas HGU, harus mengembangkan Program Plasma yang meliputi paling sedikit 
20% dari total luas areal perkebunan dan turut serta dalam upaya tanggung jawab sosial 
perusahaan; 

 Kesediaan perusahaan dalam menerapkan Program Plasma harus dibuktikan melalui akta notaris 
yang menetapkan keinginan perusahaan untuk membangun perkebunan plasma. Akta notaris 
tersebut wajib dilampirkan pada surat permohonan untuk mengajukan, memperbaharui, atau 
memperpanjang HGU; 

 Kewajiban untuk membangun Program Plasma dapat dicabut apabilaperusahaan perkebunan 
telah mengadakan perjanjian kemitraan dengan pekebun rakyat, baik dalam bentuk kerjasama 
produksi, pengelolaan dan pemasaran, pengangkutan, kerjasama operasional, kepemilikan 
saham, dan/atau pengadaan jasa-jasa pendukung, dan turut serta dalam upaya tanggung jawab 
sosial perusahaan. 

 
Luas Wilayah Maksimum yang Diijinkan dari Lahan Hutan yang Dapat Dialokasikan Untuk 
Perkebunan 
 
Dalam situasi dimana konsesi perkebunan terletak di wilayah hutan yang ditetapkan, pada tahun 
1998, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No.728/Kpts-II/1998, yang mengatur 
bahwa tidak lebih dari wilayah maksimum sebesar 20.000 hektar dalam satu propinsi dan 100.000 
hektar dalam tingkat nasional dapat dilepaskan dari kawasan hutan yang ditetapkan dan diberikan 
kepada satu perusahaan perkebunan, tidak termasuk perkebunan tebu. 
 
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga telah mengatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat 
Dikonversi sebagaimana yang telah di amandemen dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
No.P.44/Menhut-II/2011 (“Peraturan No.33/2010”), dapat dilepaskan untuk kegiatan operasional 
perusahaan perkebunan, dengan ketentuan 20% dari lahan pelepasan ditetapkan untuk Program 
Plasma. Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan 80% dari lahan pelepasan kawasan hutan 
yang dapat dikonversi, harus membangun perkebunan plasma dengan sepengetahuan 
bupati/walikota yang bersangkutan.    
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Untuk memastikan pembangunan perkebunan plasma benar-benar terlaksana, maka Peraturan 
No. 33/2010 mengatur bahwa pemohon atas pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi 
(kecuali dalam hal permohonan dilakukan oleh institusi Pemerintah)  untuk menyiapkan surat 
pernyataan komitmen untuk mengembangkan Program Plasma dalam bentuk akta notaris, yang 
harus diserahkan pada saat pengajuan permohonan atas pelepasan wilayah kawasan hutan yang 
dapat dikonversi. 
 
Moratorium Pemberian Ijin Baru 
 
Pada tanggal 13 Mei 2013, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 6/2013 yang 
mencabut Instruksi Presiden sebelumnya No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan 
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres No. 6/2012 mengandung 
beberapa peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perkebunan, termasuk sebagai berikut: 
 

 Menteri Kehutanan melakukan penundaan terhadap penerbitan ijin baru hutan alam primer 
dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi 
berdasarkan peta yang terlampir pada Iinstruksi Presiden No.10 tahun 2011, yang akan 
direvisi setiap 6 bulan; 

 Kepala BPN melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain 
HGU, HP pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru; dan 

 Gubernur/Bupati/Walikota wajib menunda penerbitan rekomendasi dan ijin lokasi baru pada 
kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif 
Penundaan Ijin Baru. 

 
Penundaan tersebut berlaku sampai dengan bulan Mei 2015. 
 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Berdasarkan UU No.18/2004, untuk menjaga lingkungan, perusahaan perkebunan diwajibkan untuk 
melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau menerapkan Upaya Pengelolaan 
Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (“UKL/UPL”). Perusahaan perkebunan yang telah 
memperoleh IUP tapi gagal untuk melaksanakan AMDAL atau menerapkan UKL/UPL, maka IUP 
perusahaan perkebunan tersebut dapat dicabut. 
 
Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan, dan keputusan yang 
berbeda, antara lain: 
 
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(“UU No.32/2009”), yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.23 
Tahun 1997 (“UU No.23/1997”); 

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (“PP No.27/2012”); 
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan 

(“Peraturan No.17/2010”); 
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis 

Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan 
Kelapa Sawit; dan 

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan 
Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan 
Kelapa Sawit. 

 
UU No.32/2009 berisi beberapa ketentuan material, termasuk: 
- Ketentuan bahwa Ijin Lingkungan harus diperoleh oleh perusahaan yang diwajibkan untuk 

memperoleh AMDAL atau melakukan UKL/UPL. Ijin Lingkungan merupakan prasyarat bagi 
perusahaan untuk mendapatkan ijin usaha yang relevan. Bila Ijin Lingkungan dicabut, secara 
otomatis mengakibatkan ijin usaha juga dicabut. UU No.32/2009 mengharuskan seluruh ijin yang 
ada yang berhubungan dengan lingkungan dikonsolidasikan ke dalam Ijin Lingkungan dalam 
waktu satu tahun sejak berlakunya UU No.32/2009. 
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- Audit lingkungan diwajibkan bagi (i) usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 
terhadap lingkungan hidup; dan/atau, (ii) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun Peraturan 
No.17/2010 telah diterbitkan, Peraturan No.17/2010 tidak mengatur pedoman pelaksanaan audit 
lingkungan. UU No.32/2009 mengatur bahwa audit lingkungan wajib dilaksanakan hanya dalam 
waktu dua tahun sejak diberlakukannya UU No.32/2009; 

- Pemegang Ijin Lingkungan diwajibkan untuk menerbitkan jaminan pemenuhan kewajiban 
lingkungan dengan bank milik negara yang ditunjuk untuk menjamin bahwa rehabilitasi 
lingkungan dilakukan dengan benar; 

- Usaha apapun yang memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan diwajibkan 
untuk melakukan analisis risiko lingkungan; 

- Usaha apapun yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari Menteri Negara 
Lingkungan Hidup, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan pada lokasi spesifik yang 
ditentukan oleh menteri; 

- Tindakan pencegahan dan perbaikan serta sanksi (seperti kewajiban untuk merehabilitasi wilayah 
yang terkontaminasi, pengenaan sanksi pidana dan denda yang substansial, serta pembatalan 
persetujuan) dapat dikenakan untuk mencegah atau memperbaiki dampak dari polusi yang 
dihasilkan oleh kegiatan komersial; dan 

- Pidana antara 1 sampai 15 tahun penjara, dan/atau denda antara Rp 500 juta sampai 
Rp 15 miliyar, dapat dikenakan kepada perorangan siapapun yang menyebabkan polusi dan 
kerusakan lingkungan. Sanksi yang dikenakan (baik dalam bentuk pidana penjara ataupun 
denda) akan meningkat sebanyak satu per tiga bila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi 
perintah atau pemimpin tidak pidana. 
 

Ketentuan diatas akan diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan pelaksana, yang mana sebagian 
besar belum diterbitkan sampai tanggal Prospektus ini. Berdasarkan UU No.32/2009, semua 
peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan undang-undang lingkungan hidup yang 
sebelumnya, yaitu Undang-Undang 23 Tahun 1997, masih berlaku sejauh tidak bertentangan dengan 
UU No.32/2009. Meskipun begitu, sejauh peraturan pelaksana tersebut diterbitkan, Perseroan akan 
diwajibkan untuk mematuhinya. Meskipun Perseroan percaya akan dapat melakukannya, Perseroan 
tidak dapat memberikan jaminan yang absolut bahwa hal ini adalah permasalahannya. Kegagalan 
untuk mempertahankan ijin, lisensi atau sertifikat yang diperlukan dapat mewajibkan Perseroan 
menanggung beban yang substansial atau menangguhkan sementara kegiatan usaha dari satu atau 
lebih perkebunan Perseroan. 
 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) 
 
Berdasarkan Peraturan No.5/2012, perkebunan kelapa sawit dengan wilayah lahan seluas 3.000 
hektar atau lebih yang terletak baik di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau kawasan 
budidaya non kehutanan melaksanakan AMDAL. Berdasarkan UU No.32/2009, dalam hal sebuah 
perusahaan tidak melaksanakan AMDAL, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan UKL-UPL. 
 
Kepemilikan AMDAL atau pelaksanaan UKL/UPL merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan IUP, 
dan usaha perkebunan apapun yang telah memperoleh IUP namun tidak dapat menerapkan 
rekomendasi AMDAL, maka ijin yang dimilikinya dapat dicabut. 
 
Jenis kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit termasuk erosi 
tanah, perubahan pada ketersediaan dan kualitas air, meningkatnya kejadian hama tanaman, dan 
kontaminasi tanah yang disebabkan oleh penggunaan pestisida dan herbisida. 
 
Ijin Lingkungan 
 
Pada tanggal 23 Pebruari 2012, Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana baru dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (“PP No.27/2012”). Berdasarkan 
PP No.27/2012, perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Ijin Lingkungan untuk memperoleh ijin 
usaha. 
 
 
 



200

Berdasarkan UU No.32/2009 dan Peraturan No. 5/2012 seluruh bidang usaha dan/atau aktifitas yang 
dapat menyebabkan dampak penting dan substansial terhadap lingkungan diwajibkan untuk 
memperoleh AMDAL. Jenis-jenis bidang usaha dan aktifitas yang diwajibkan untuk memperoleh 
AMDAL ditentukan pada lampiran Peraturan No.5/2012. Secara umum, kegiatan usaha dan aktifitas 
yang diwajibkan AMDAL termasuk pada, kegiatan multi-sektor, kegiatan usaha kehutanan, kegiatan 
usaha industry, kegiatan usaha terkait sumber daya mineral dan energi, aktifitas pekerjaan umum dan 
perumahan serta pemukiman. 
 
AMDAL mencakup dokumen yang terdiri dari: 
 Analisis Dampak Lingkungan; 
 Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan  
 Rencana Pemantauan Lingkungan. 

 
Berdasarkan UU No.32/2009 dan PP No.27/2012, perusahaan yang tidak diwajibkan untuk 
menyediakan AMDAL dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan untuk menyiapkan UKL-
UPL. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dalam menentukan jenis aktifitas bidang usaha 
yang wajib menyediakan dengan UKL-UPL. UKL-UPL adalah laporan yang diterbitkan oleh 
perusahaan dengan tujuan untuk menunjukan perusahaan yang bersangkutan telah sesuai 
mengelola dan mengawasi permasalahan seputar lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan 
usaha nya. Dimana, laporan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditinjau, 
didiskusikan dan disetujui. Pada saat laporan tersebut telah diserahkan, maka telah menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk segera di tinjau dan tanggapi, serta 
perusahaan untuk menyesuaikan dengan penyesuaian yang diperlukan.   
 
PP No.27/2012 telah berlaku sejak 23 Pebruari 2012, dan telah mencabut ketentuan peraturan 
sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL. PP No.27/2012 
mengatur bahwa perusahaan yang wajib memperoleh AMDAL (sebagaimana yang ditetapkan pada 
Peraturan No.5/2012) juga diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan. Izin Lingkungan 
merupakan pra-syarat dalam memperoleh izin usaha yang berkaitan dan dalam hal Izin Lingkungan 
dicabut maka izin usaha yang telah diterbitkan akan dibatalkan.  
 
PP No. 27/2012 juga mewajibkan pengajuan aplikasi untuk pembaharuan Izin Lingkungan apabila 
terdapat, antara lain: (i) perubahan penggunaan mesin produksi yang mempengaruhi lingkungan; 
(ii) peningkatan kapasitas produksi; (iii) perubahan dalam fasilitas usaha dan/atau kegiatan; dan 
(iv) perubahan dalam periode operasional usaha dan/atau kegiatan. PP No.27/2012 lebih lanjut 
mengatur bahwa semua dokumen/izin lingkungan yang ada dan diterbitkan sebelum PP No. 27/2012 
akan tetap sah dan diperlakukan sebagai izin lingkungan.  
 
Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm 
Oil/ISPO) 
 
ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman 
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang 
telah berlaku sejak 29 Maret 2011. Perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk 
menerapkan peraturan tersebut pada paling lambat 31 Desember 2014. 
 
Dibawah program ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh IUP dinilai 
setiap tiga tahun sekali oleh pegawai negeri sipil dinas yang telah mendapat sertifikat sebagai Penilai 
Usaha Perkebunan, yang kemudian akan ditentukan kelas kebun bagi kebun operasional, yaitu Kelas 
I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang baik) dan Kelas V (kurang sekali). 
 
Perusahaan perkebunan dinilai berdasarkan aspek legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, 
sosial, ekonomi wilayah, lingkungan serta pelaporan. 
 
Perkebunan yang dikateogrikan sebagai Kelas I, Kelas II atau Kelas III, dapat kemudian 
menyampaikan permohonan untuk diaudit untuk tujuan memperoleh sertifikat ISPO. Kegagalan untuk 
menyampaikan permohonan tersebut sebelum 31 Desember 2014, akan menyebabkan perkebunan 
tersebut termasuk dalam kategori Kelas IV. Audit ISPO dilakukan oleh lembaga independen pihak 
ketiga, dimana auditor dari lembaga sertifikasi tidak diizinkan bekerja sebagai karyawan atau 
penasehat untuk perusahaan yang diaudit dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Sertifikat ISPO 
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berlaku selama 5 tahun dan sebelum masa berlakunya habis, audit baru harus dilaksanakan sebelum 
penerbitan sertifikat ISPO selanjutnya. 
 
Kriteria sertifikat ISPO terkait sistem perijinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman 
teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, penglolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung 
jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi 
masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. 
 
Holding company yang memiliki beberapa perusahaan perkebunan dapat menerbitkan sertifikat atas 
nama holding (grup) melalui proses sertifikasi pabrik dan perkebunan atau pabrik dan grup 
perkebunan yang menerapkan sistem yang sama dan diawasi sepenuhnya oleh manajer holding. 
 
Perkebunan yang dikategorikan dalam Kelas IV akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali dengan 
selang waktu 4 bulan dan perkebunan yang dikategorikan dalam Kelas V akan diberikan peringatan 
sebanyak 1 kali dengan selang waktu 6 bulan. Apabila dalam jangka waktu peringatan tersebut, 
perusahaan perkebunan yang bersangkutan belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, maka 
izin usaha perkebunannya dicabut. 
 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
  
Pengelolaan kualitas dan polusi air diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP No.82/2001”). Berdasarkan 
peraturan tersebut, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah 
untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Walikota, ijin tersebut akan atau 
tidak akan diterbitkan, sebagaimana relevan, berdasarkan hasil kajian AMDAL atau UKL/UPL yang 
diajukan. Dalam hal ini, setiap perusahaan yang melepaskan atau membuang air limbah diharuskan 
untuk mencegah dan mengelola polusi air. 
  
PP No.82/2001 mengharuskan perusahaan perkebunan untuk menyerahkan laporan tiga bulanan 
kepada Bupati atau Walikota setempat yang menjelaskan prosedur pembuangan air limbah 
perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan yang terkait, dengan tembusan kepada 
Kementerian Lingkungan Hidup. 
 
Pedoman untuk Pengkajian pada, dan Perijinan dari, Aplikasi Air Limbah pada Tanah di Perkebunan 
Kelapa Sawit 
  
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.28 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan 
Kelapa Sawit, setiap perusahaan yang akan memanfaatkan air limbah dari industri minyak sawit pada 
tanah di perkebunan kelapa sawit wajib mengajukan permohonan pengkajian pemanfaatan kepada 
Bupati atau Walikota yang akan menerbitkan atau menahan persetujuan untuk pengkajian tersebut 
dalam waktu 30 hari kerja dari sejak diterimanya proposal. 
 
Studi harus dilakukan dalam periode yang terus-menerus dari setidaknya satu tahun dan hanya 
dilakukan satu kali di lokasi yang sama. Sesuai dengan PP No.82/2001, dengan dipenuhinya 
persyaratan yang ada, ijin harus diterbitkan dalam waktu 90 hari kerja setelah diterimanya 
permohonan.  
 
Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air 
Limbah Ke Air Atau Sumber Air 
  
Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan No.01 Tahun 2010 (“Peraturan 
No.01/2010”) tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan Peraturan 
No.01/2010, Bupati atau Walikota menentukan syarat dan prosedur yang diperlukan untuk 
memperoleh ijin lingkungan terkait dengan pembuangan air limbah ke sumber air. Tahapan untuk 
memperoleh ijin tersebut adalah (i) permohonan pemberian ijin; (ii) analisis dan evaluasi permohonan 
ijin; dan (iii) penetapan ijin. 
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PROPER Sistem Penilaian Peringkat Lingkungan 
  
Program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup atau Penilaian Pengelolaan Lingkungan Perusahaan dan Program Penilaian Peringkat) 
merupakan skema yang dikembangkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong 
perusahaan agar melakukan pengelolaan lingkungan yang baik dalam memenuhi ketentuan yang 
berlaku. Skema ini juga bermaksud untuk mempromosikan transparansi dan mendorong keterlibatan 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan skema ini diatur oleh Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2011 (“Peraturan No.05/2011”). 
 
Berdasarkan Peraturan No.5/2011, perusahaan dinilai peringkatnya berdasarkan lima kategori: 
(i) emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten 
menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau 
jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; (ii) hijau, 
diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan 
lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan 
sustem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (reduce, 
reuse, recycle dan recovery) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik; (iii) biru, 
diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya 
pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 
perundang-undangan; (iv) merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (v) hitam, diberikan kepada 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan 
kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. 
 
Perusahaan yang memperoleh peringkat emas dan hijau diberikan trophy dan sertifikat, sedangkan 
perusahaan yang memperoleh peringkat biru diberikan sertifikat penghargaan, sehingga membantu 
peningkatan kredibilitas lingkungan perusahaan. 
 
Salah satu Entitas Anak Perseroan, Perseroan, telah menerapkan program PROPER dan 
memperoleh sertifikat atas diperolehnya peringkat biru untuk periode 2010-2011 dari Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup karena telah memenuhi persyaratan untuk pengolahan emisi, pengelolaan 
air dan pengelolaan limbah berbahaya.  
 
Program “Inti-Plasma” 
  
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit besar didorong untuk 
membantu mengembangkan sektor perkebunan petani kecil melalui skema kemitraan dengan petani 
plasma, dimana lahan yang digunakan berasal dari lahan konsesi perusahaan perkebunan. 
Sebagaimana yang diatur pada Surat Edaran No.2/2012 dan Peraturan No.98/2013, perusahaan 
perkebunan diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dari jumlah total area perkebunan sebelum 
mengajukan permohonan atas HGU (termasuk pada saat pengajuan permohonan HGU baru, 
pembaharuan dan perpanjangan atas HGU yang telah kadaluarsa) untuk tujuan membudidayakan 
lahan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Hal ini secara umum dikenal sebagai 
“Program Inti-Plasma”. Petani plasma yang dapat berpartisipasi dalam Program Inti-Plasma adalah: 
 
1. Peserta skema transmigrasi Pemerintah; 
2. Warga lokal, termasuk individu petani plasma yang terlibat dalam proyek yang terkait, yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan 
3. Penanam nomaden, yang dipilih oleh Pemerintah Daerah, dari wilayah hutan terdekat yang 

digunakan untuk proyek. 
 
Setelah lahan perkebunan yang dialokasikan bagi petani pemilik lahan telah dibangun, selanjutnya 
diserahkan kepada petani pemilik lahan yang menjalankan perkebunan baru mereka dengan bantuan 
dari perusahaan, yang setuju untuk membeli dan/atau menjual kembali produksi mereka.  
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.353/Kpts/KB.510/6/2003, lahan diserahkan kepada 
petani plasma setelah tanaman kelapa sawit mencapai usia produktif dan telah sesuai dengan 
standar teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian 
Pertanian. Perusahaan perkebunan yang ingin berpartisipasi dalam Program Inti-Plasma diharuskan 
untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan. 
 
Persyaratan untuk membeli hasil produksi petani plasma dibuat berdasarkan Instruksi Presiden No.1 
Tahun 1986 (tentang pedoman operasi Program Inti-Plasma sebagai bagian dari Skema 
Transmigrasi). Sebagai bagian dari penetapan, perusahaan perkebunan besar berkomitmen untuk 
membeli buah kelapa sawit yang diproduksi oleh petani plasma pada harga yang ditetapkan oleh 
Pemerintah melalui Menteri Pertanian, dikurangi beban yang timbul dalam pengolahan dan 
pemasaran produk. 
 
Kewajiban untuk membeli hasil produksi petani plasma diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 
1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan 
Dengan Program Transmigrasi. Sebagai bagian dari peraturan, perusahaan perkebunan besar 
mengikatkan diri untuk membeli TBS dari hasil produksi petani plasma pada harga yang ditentukan 
oleh Pemerintah melalui Menteri Pertanian, dikurangi beban yang ditanggung oleh Perseroan dalam 
mengolah dan memasarkan produknya. 
 
Pengembangan Program Inti-Plasma dibiayai oleh pinjaman dari Bank milik Pemerintah dan bank 
lainnya dengan persetujuan Bank Indonesia. 
 
Khususnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah telah 
menetapkan Peraturan No. 5/2011 sebagai pelaksana ketentuan Peraturan No.26/2007. Dimana, 
Peraturan No. 5/2011 juga mengatur bahwa perusahaan perkebunan diwajibkan untuk 
mengembangkan perkebunan bersama yang antara lain terdiri atas, Skema PIR-Trans, Program 
Plasma dan kemitraan. Kemudian selanjutnya diatur pula bahwa perusahan perkebunan yang belum 
mengembangkan Program Plasma harus segera melaksanakan pembangunan bertahap atas 
Program Plasma dalam kurun waktu tidak melebihi  2 (dua) tahun setelah diterbitkannya  Peraturan 
No. 5/2011. Dimana, kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dipastikan akan berakibat pada 
dicabutnya IUP atau IUP-B yang telah diterbitkan. Peraturan No. 98/2013 mengatur lebih lanjut 
bahwa kewajiban pelaksanaan program plasma diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. 
 
Kewajiban dalam mengembangkan Program Plasma sebagaimana yang diatur pada Peraturan 
No. 5/2011 berlaku bagi seluruh perusahan perkebunan yang telah memperoleh IUP atau IUP-B, dan 
juga dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini berlaku pula secara retroaktif terhadap perusahaan 
perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memperoleh IUP atau IUP-B berdasarkan 
ketentuan Peraturan No.26/2007. 
 
Sesuai dengan Peraturan No. 98/2013, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, 
dikecualikan untuk (1) perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP-B atau IUP sebelum 
tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola perusahaan inti rakyat (PIR)-perkebunan 
(PIR-BUN), PIR-transmigrasi (PIR-TRANS), PIR-kredit koperasi primer untuk anggota (PIR-KKPA), 
atau pola kerja sama inti-plasma lainnya dan (2) perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak 
atas tanah, namun belum memiliki izin usaha perkebunan sebelum tanggal 30 September 2013. 
Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP-B atau IUP sebelum tanggal 28 Februari 2007, 
namun tidak melakukan PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, pola kerja sama inti-plasma lainnya, dan 
perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, namun belum memiliki izin usaha 
perkebunan sebelum tanggal 30 September 2013, diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha 
produktif untuk masyarakat sekitar yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar 
berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan 
diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. 
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Program Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (“Program KKPA”) 
  
Sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan pendapatan pertanian melalui promosi kerjasama 
petani plasma dalam sektor perkebunan, Pemerintah memperkenalkan Program KKPA pada tahun 
1993. 
 
Pelaksanaan skema ini diatur dalam Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri 
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998. 
 
Program KKPA mirip dengan Program Inti-Plasma kecuali petani plasma dibatasi oleh perjanjian 
kepada koperasi induk, yang selanjutnya mendapatkan pinjaman investasi atau modal kerja dari 
sektor perbankan dan meminjamkan kembali dananya kepada petani plasma. 
 
Baik Program Inti-Plasma maupun Program KKPA dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan 
dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membangun kebun sekurang-kurangnya seluas 20% dari 
total wilayah perkebunan yang ditanam oleh perusahaan untuk dikembangkan oleh masyarakat 
sekitar. 
 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
 
Pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 
(PP No. 47/2012”) untuk mengefektifkan keberlakuan Pasal 74(4) Undang-Undang Perseroan 
Terbatas (“UU No. 40/2007”), yang mewajibkan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan atas 
perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam atau perusahaan-perusahaan terkait dengan 
sumber daya alam. PP No. 47/2012 menyatakan bahwa pada umumnya setiap perusahaan, sebagai 
badan hukum, mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini sejalan dengan 
konsep internasional dari identitas korporasi, sebagaimana tercermin di dalam dokumen-dokumen 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, Organisasi Buruh 
Internasional, dan organisasi internasional lainnya. Selain itu, Peraturan No. 98/2013 juga 
mewajibkan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
 
PP No. 47/2012 memberikan tanggung jawab terhadap direksi perusahaan untuk melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan, dan mewajibkan persiapan dari rencana pelaksanaan tanggung 
jawab sosial tahunan, termasuk perhitungan biaya tahunan tanggung jawab sosial, dan bahwa 
kegiatan tahunan dan perencanaan biaya tersebut harus dipersiapkan berdasarkan pertimbangan 
dari “kesesuaian dan kewajaran”, yang mana pada bagian Penjelasan dikatakan bahwa “kemampuan 
finansial suatu perusahaan dengan mempertimbangkan resiko yang timbul terhadap tanggung jawab 
sosial dan lingkungan harus ditanggung oleh perusahaan, dengan tunduk pada kewajiban-kewajiban 
perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha 
perusahaan. Dengan demikian, setidaknya secara teoritis, semakin tinggi pendapatan perusahaan 
dan semakin besar dampaknya terhadap kegiatan usahanya terhadap lingkungan, semakin banyak 
sumber daya alam yang harus dialokasikan perusahaan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
 
Pengusahaan Kawasan Hutan 
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan"), Pemerintah 
melalui Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menetapkan fungsi kawasan hutan sebagai 
hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi serta dapat menetapkan perubahan peruntukan 
dan fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan, berdasarkan penilaian dari tim terpadu yang terdiri 
dari lembaga/instansi terkait dan pejabat pejabat eselon I terkait dengan lingkup Kementerian 
Kehutanan yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan ("DJPK"). Penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan 
di atas kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, melalui perubahan fungsi kawasan 
hutan dengan cara melakukan tukar menukar atau pelepasan kawasan hutan oleh Menteri 
Kehutanan. Barangsiapa mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan 
secara tidak sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 
Rp 5 miliar. 
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Berdasarkan UU Kehutanan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara 
juga berdasarkan UU Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai 
berikut: (i) penunjukan; (ii) penataan batas; (iii) pemetaan dan (iv) penetapan kawasan hutan. 
Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah. Pada 
tahun 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan frase “ditunjuk dan atau” tidak mempunyai kekuatan 
hukum tetap, sehingga apabila dibaca menjadi Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Oleh 
karenanya pengukuhan kawasan hutan tidak hanya membutuhkan penujukkan namun juga 
membutuhkan penetapan dari Pemerintah.  
 
Sebagai bagian dari otonomi daerah, propinsi-propinsi disyaratkan untuk membuat rencana tata 
ruang daerah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan ijin usaha dan ijin lokasi di 
provinsi tersebut. Seharusnya peraturan rencana tata ruang propinsi ini mencakup penetapan 
kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Tetapi, pada kenyataannya seringkali keadaannya 
berbeda, karena setiap institusi membuat dan menggunakan petanya masing-masing. Akibatnya, ijin 
usaha dan ijin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan penetapan 
kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Peraturan rencana tata ruang di daerah Kalimantan Tengah 
yang berlaku saat ini adalah yang diterbitkan pada tahun 2003. Tetapi karena tidak adanya kepastian 
mengenai penetapan kawasan hutan pada Kalimantan Tengah, yang sebagian disebabkan karena 
tidak adanya kejelasan dari sisi Kementerian Kehutanan, ijin usaha yang diterbitkan berdasarkan 
rencana tata ruang wilayah propinsi seringkali tumpang tindih dengan kawasan hutan yang ditetapkan 
oleh Menteri Kehutanan. Pemerintah Kalimantan Tengah telah melakukan revisi terhadap peraturan 
rencana tata ruang tahun 2003 pada tahun 2007 untuk disesuaikan dengan penetapan kawasan 
hutan. Sampai dengan saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat belum menyetujui revisi peraturan rencana 
tata ruang tersebut.  
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan 
Fungsi Kawasan Hutan ("Peraturan No.10/2010"), perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 
dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional dengan tetap menjaga 
keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Perubahan 
parsial peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk 
menyediakan lahan pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan dengan 
ketentuan tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas area provinsi dengan 
sebaran yang proporsional. Apabila akan dilakukan tukar menukar, kawasan hutan dalam suatu 
provinsi dijaga agar tetap 30%, kemudian lahan pengganti harus memiliki rasio 1:1 atau apabila tidak 
mencapai 30% maka rasio harus paling sedikit 1:2. 
 
Di bulan Juli 2012, Peraturan No. 10/2010 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 
tentang Perubahan Peraturan No.10/2010 ("PP No.60/2012") dengan tujuan untuk menyelesaikan 
perbedaan antara peraturan rencana tata ruang yang berlaku di daerah dengan penunjukan kawasan 
hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Secara tersirat, PP No.60/2012 mengakui 
adanya permasalahan yang timbul dari ketidakonsistenan peta dan ketidakjelasan atas pengukuhan 
kawasan hutan pada tingkat Kementerian. Oleh karenanya PP No.60/2012 memperluas pengecualian 
atas pelanggaran terhadap UU Kehutanan oleh pengusaha perkebunan di kawasan hutan produksi 
dengan mewajibkan pengusaha perkebunan untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan dimana 
IUP diberikan di atasnya. Berdasarkan PP No.60/2012, pemegang IUP wajib mengajukan 
persetujuan atas tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dalam jangka waktu 
6 bulan sejak PP No. 60/2012 diterbitkan. Dengan diterbitkannya persetujuan tersebut, proses tukar 
menukar kawasan hutan harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun dengan menyediakan lahan 
pengganti. Setelah lahan pengganti tersedia, Kementerian Kehutanan akan melepaskan kawasan 
hutan dimana ijin usaha telah diberikan diatasnya. 
 
Lahan pengganti harus terletak di dalam daerah aliran sungai, pulau dan/atau propinsi yang sama, 
dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional, tidak dalam sengketa dan bebas dari segala 
jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur dan 
Bupati/Walikota. 
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Tata cara tukar menukar kawasan hutan diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/Menhut-II/2010 sebagaimana yang telah diubah dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2011 dan terakhir kali diubah dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.41/Menhut-II/2012  yang mewajibkan setiap permohonan tukar 
menukar kawasan hutan untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Persyaratan teknis 
dan administratif tersebut mencakup peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti, 
hasil penafsiran citra satelit, ijin lokasi, ijin usaha dan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur 
serta rencana teknis atau rencana induk , dan pernyataan janji dalam bentuk akta notaris, kecuali 
apabila terdapatpermohonan dari Pemerintah, yang menyatakan bahwa pemohon akan: (i) mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) tidak mengalihkan izin prinsip pertukaran wilayah 
hutan tanpa persetujuan dari Menteri Kehutanan; (iii) membangun Program Plasma untuk sedikitnya 
20% dari wilayah tertanam melalui kemitraan dengan masyarakat sekitar. Untuk memastikan bahwa 
pembangunan perkebunan plasma benar-benar terjadi, pemohon pelepasan wilayah hutan konversi 
harus membuat surat komitmen untuk membangun perkebunan plasma dalam bentuk akta notaris, 
yang harus diserahkan pada saat pengajuan permohonan atas pelepasan wilayah hutan yang dapat 
dikonversi. 
 
Sembilan puluh hari sejak diterimanya permohonan tukar menukar kawasan hutan, DJPK akan 
menelaah pemenuhan persyaratan kawasan hutan yang akan ditukar dan persyaratan untuk lahan 
pengganti. Apabila permohonan dinilai telah memenuhi segala persyaratan, DJPK akan membentuk 
tim terpadu untuk melakukan penilaian, menyampaikan paparan hasil penilaian dan rekomendasi 
kepada DJPK mengenai kawasan hutan yang dimintakan pertukarannya dan lahan penggantinya. 
Jika pertukaran kawasan hutan dapat diterima, DJPK kemudian akan memberikan rekomendasi 
kepada Menteri Kehutanan untuk menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan 
hutan. Apabila Menteri Kehutanan menerima rekomendasi dari DJPK tersebut, Menteri Kehutanan 
akan menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan. Apabila rencana 
perubahan peruntukan kawasan hutan berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, 
Menteri Kehutanan akan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menerbitkan 
surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan. 
 
Surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan berlaku selama dua tahun dan dapat 
diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu satu tahun. Jika pemegang surat 
persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur 
dalam surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, Menteri Kehutanan akan menerbitkan 
keputusan mengenai penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan berdasarkan berita acara 
tukar menukar kawasan hutan. 
 
Kegiatan tata batas pada kawasan hutan yang ditukar dan lahan pengganti akan dituangkan dalam 
berita acara tata batas kawasan hutan yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan 
yang dibentuk dan diketuai oleh Bupati/Walikota. Menteri Kehutanan kemudian akan menerbitkan 
keputusan tentang penetapan kawasan hutan atas lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan 
yang diajukan pertukaran berdasarkan berita acara tata batas kawasan hutan. 
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XII. EKUITAS 
 
Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan untuk masing-masing periode di 
bawah ini. Posisi ekuitas konsolidasian Perseoran pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 
2011, 2010, 2009 dan 2008, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk 
masing-masing tanggal tersebut.  

 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa pengecualian yang 
berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi 
tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya ditandatangani oleh 
Agung Purwanto dan juga tercantum dalam Prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Labib 
Y. Wardiman dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh 
IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya ditandatangani oleh 
Labib Y Wardiman dan tidak tercantum dalam Prospektus ini. 

 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP 
Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya ditandatangani 
oleh Hisbullah Husin dan tidak tercantum dalam Prospektus ini. 
 
 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal 

30 Juni Pada tanggal 31 Desember 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik 

Entitas Induk Modal Saham 
      

Modal Ditempatkan dan Disetor 802.500 412.500 12.500 12.500 12.500 12.500 
Tambahan modal disetor 16.181 16.181 - - - - 
Modal proforma yang timbul karena transaksi 

akuisisi atas entitas sepengendali 
- - 68.836 5.176 731 6.301 

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali 41.950 - - - - - 
Saldo laba  46.683 6.619 391.084 270.291 55.226 (8.363) 
Sub Total 907.314 435.300 472.420 287.967 68.456 10.438 

Kepentingan Nonpengendali 32.700 30.741 46.031 3.621 610 4.247 
TOTAL EKUITAS 940.014 466.041 518.451 291.588 69.066 14.685 

 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 18 Juni 2013, yang 
dibuat di hadapan H. Eko Soemarno, SH, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah 
mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-35271.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013,didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada tanggal 28Juni 2013 No. AHU-0061752.AH.01.09.Tahun 2013, didaftarkan dalam daftar 
perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 
5 Juli 2013 No. 066/037/BH.15.05/VII/2013, yang saat ini masih dalam proses pengumuman dalam 
Berita Negara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No. 4/NES/VII/2013 dikeluarkan 
oleh Notaris Eko Soemarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun tanggal 5 Juli 2013 (“Akta No. 11/2013”). 
Berdasarkan Akta No. 11/2013,para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut 
 
a. peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp3.210.000.000.000 (tiga trilyun dua ratus 

sepuluh milyar Rupiah); 
b. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi Rp802.500.000.000 (delapan ratus 

dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima 
juta) saham dengan cara penerbitan saham baru dalam modal Perseroan sejumlah 
3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta) saham, sehingga struktur permodalan setelah 
transaksi penyertaan saham baru menjadi sebagai berikut: 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT CBI 2.520.000.000 252.000.000.000 31,4 
PT PSB 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 
PT PBAL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 
PT MIL 1.300.000.000 130.000.000.000 16,2 
Jery Borneo Putra 802.500.000 80.250.000.000 10,0 
Jemmy Adriyanor 802.500.000 80.250.000.000 10,0 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.025.000.000 802.500.000.000 100,0 
Saham dalam Portepel 24.075.000.000 2.407.500.000.000  

 
Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sehubungan dengan rencana 
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan 
dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham melalui Surat 
No.008/Corsec-IPO/IX/2013 tanggal 26 September 2013 sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu 
miliar lima ratus juta) saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp670 (enam ratus tujuh puluh 
Rupiah) setiap saham.  
 
Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi 
perubahan struktur permodalan. 
 
Tabel Proforma Ekuitas 
 
Apabila perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada Masyarakat 
sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal 
Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dan Harga Penawaran Rp670 (enam ratus tujuh puluh 
Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2013, maka susunan proforma struktur 
permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Modal 
Saham 

Tambahan 
modal 

disetor* 

Selisih Nilai 
Transaksi 

dengan pihak 
nonpengendali

Kepentingan 
nonpengendali Saldo laba totalekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan 
keuangan pada tanggal  
30 Juni 2013 

802.500 16.181 41.950 32.700 46.683 940.014 

Penawaran Umum kepada 
Masyarakat sejumlah 
1.500.000.000 (satu miliar lima 
ratus juta) saham biasa Atas 
Nama dengan nilai nominal 
Rp100 setiap saham, dengan 
Harga Penawaran Rp670 
setiap saham 

150.000 803.180* - - - 953.180 

Proforma ekuitas pada tanggal 
30 Juni 2013 setelah 
Penawaran Umum kepada 
masyarakat 

952.500 819.361 41.950 32.700 46.683 1.893.194 

* Setelah dikurangi estimasi biaya emisi 
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XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh 
koma nol persen) dari laba bersih konsolidasian (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang 
dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali) pada tahun buku bersangkutan, dimulai dari 
tahun 2013. 
 
Dividen kas yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun 
buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang 
dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan. 
 
Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: 
 
 Dalam menentukan rasio pembayaran dividen kas Perseroan sehubungan dengan tahun buku 

tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan 
secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen kas dalam tujuan Perseroan secara 
keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang 
lebih panjang; 

 Apabila Perseroan membayarkan dividen kas tahunan setelah ditutupnya tahun buku, dividen kas 
tersebut akan ditetapkan pada kuartal kedua setelah tahun buku yang ditutup tersebut dan 
dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen kas, jika ada, berdasarkan rekomendasi 
dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: 
 
 Saldo kas, netgearing, return on equity dan laba ditahan; 
 Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan; 
 Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan; 
 Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dari Entitas Anak; dan 
 Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan perkebunan serupa secara global. 

 
Pembayaran dividen dikemudian hari, jika ada, akan bergantung pada antara lain persetujuan 
pemegang saham melalui RUPS tahunan, hasil operasional Perseroan, laba ditahan, persediaan 
uang tunai, keadaan keuangan, pembatasan dalam perjanjian, kesempatan usaha, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi 
Perseroan. 
 
Sebagai perusahaan induk, kemampuan Perseroan untuk mendistribusikan dividenkas di kemudian 
hari akan bergantung pada kegiatan dan juga pendapatan dari Entitas Anak. Dalam hal terdapat 
penurunan dalam kegiatan usaha dan/atau pendapatan Entitas Anak maka akan memberikan 
dampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Oleh karena itu, akan memberikan dampak negatif 
terhadap kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kas. 
 
TIDAK ADA NEGATIVE COVENANT YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK 
MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM. 
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XIV. PERPAJAKAN 
 
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (berlaku 
efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan 
Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis atau 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan 
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek 
Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 
 
- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang 

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% 
dari jumlah modal yang disetor. 

 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan 
Saham di Bursa Efek 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 Nomor 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di 
Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut: 
 
- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan 

saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi 
dan bersifat final. 

 Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui 
perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 

- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham 
perusahaan pada saat Penawaran Umum; 

- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan 
perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk 
kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapan sendiri bahwa sudah ada 
penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama 
pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham 
diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan 
kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif 
Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No.7 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan 

 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen 
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan 
sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. 
 
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Bentuk Usaha Tetap dipotong PPh pasal 
23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 1(a) Undang-
Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan, dan apabila Wajib Pajak tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% atau sebesar 30% dari penerimaan 
brutonya.  
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 
tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun 
Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan Yayasan Dana Pensiun 
yang disetujui Menteri Keuangan RI tidak termasuk Objek Pajak dari PPh, apabila penghasilan 
tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada 
Bursa Efek di Indonesia.  
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Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% atau tarif yang 
lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu 
Negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 
Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan.  
 
Agar Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat menikmati tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal pajak No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat 
Keterangan Domisili / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 
 
1. Form-DGT 1 untuk selain WPLN nomor 2. 
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui 

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang 
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta 
WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra. 

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara 
mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2. 

 Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris. Form DGT-1/DGT-2 cukup 
ditandatangani WPLN yang merupakan lampiran Form SKD Negara Mitra. 

 
Disamping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai 
dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda maka WPLN wajib memenuhi persyaratan Beneficial Owner.  
 
 
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT 
PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN 
PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. 
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XV. PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek No.43 tanggal 24 September 2013, sebagaimana diubah dengan Akta 
Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tanggal 
24 Oktober 2013 dan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
No. 59 tanggal 22 November 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang berisi mengenai penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, para Penjamin 
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 ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak 
tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan 
Penjamin Emisi. 
 
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. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan 
Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

No. Keterangan  Porsi Penjaminan 
Saham Nominal (Rp) Persentase (%) 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek: 
1. PT BNP Paribas Securities Indonesia 112.639.000 75.468.130.000 7,51 
2. PT Mandiri Sekuritas 92.731.000 62.129.770.000 6,18 
3. PT RHB OSK Securities Indonesia 1.290.240.000 864.460.800.000 86,02 

Sub Total 1.495.610.000 1.002.058.700.000 99,71 
Penjamin Emisi Efek: 
1. PT Buana Capital  268.000 179.560.000 0,02 
2. PT Ciptadana Securities 665.000 445.550.000 0,04 
3. PT Danasakti Securities 216.000 144.720.000 0,01 
4. PT HD Capital 90.000 60.300.000 0,01 
5. PT Jasa Utama Capital 378.000 253.260.000 0,03 
6. PT Madani Securities 81.000 54.270.000 0,01 
7. PT Magenta Kapital Indonesia 261.000 174.870.000 0,02 
8. PT Minna Padi Investama Tbk. 216.000 144.720.000 0,01 
9. PT Panca Global Securities 630.000 422.100.000 0,04 

10. PT Panin Sekuritas Tbk 360.000 241.200.000 0,02 
11. PT Phillip Securities Indonesia 144.000 96.480.000 0,01 
12. PT Reliance Securities 362.000 242.540.000 0,02 
13. PT Valbury Asia Securities 319.000 213.730.000 0,02 
14. PT Yulie Sekurindo Tbk. 400.000 268.000.000 0,03 
Sub Total 4.390.000 2.941.300.000 0,29 
TOTAL 1.500.000.000 1.005.000.000.000 100,00 

 
Selanjutnya Penjamin Emisi Saham telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing 
sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. 
 
Penjamin Emisi Saham dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan 
Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas,menyatakan 
dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang 
dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi adalah sebagai berikut: 
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a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara 
horizontal maupun vertikal; 

b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; 
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau 

Dewan Komisaris yang sama; 
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, 

oleh pihak yang sama; atau 
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 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 sebagai “Afiliasi” dalam UUPM. 

 
B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA 
 
Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan 
negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
 
Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan 
negosiasi, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil 
Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal 7  November 2013 sampai dengan 
tanggal 20 November 2013. 
 
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp670 (enam ratus tujuh puluh Rupiah) 
sampai dengan Rp970 (sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Dengan 
mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar 
Rp670 (enam ratus tujuh puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-
faktor berikut: 
 
- Minat dari pasar yang tercermin dari hasil Penawaran Awal; dan 
- Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, industri dan 

perdagangan. 
 

Harga saham Perseroan setelah pencatatan di BEI dapat mengalami kenaikan atau penurunan 
dibandingkan dengan Harga Penawaran yang telah ditetapkan. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi 
akibat mekanisme pasar.  
 
C. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 
 
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai berakhirnya Masa 
Penawaran Umum,  Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan 
hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta seluruh Addendum, 
perubahan dan penambahannya serta dengan  mengacu pada Peraturan No.IX.A.2, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 

3 (tiga) hari bursa berturut-turut; 
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau  
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang 

ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11. 
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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: 
 
1. Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja 

Gedung Bursa Efek Indonesia menara II, Lt. 7 
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 
Jakarta 12190 - Indonesia 
Telepon: (021) 5289 5000 
Fax: (021)  5289 5555 
 
Nama Rekan : Agung Purwanto 
No.STTD : 119/BL/STTD-AP/2010 
Tanggal STTD  : 12Agustus 2010 
 
Standar Profesi: 
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI. 
 
Surat Penunjukan Kerja: 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan 
No. 03979/PSS-AS/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No. 05243/PSS-
AS/2013 tanggal 16 September 2013. 
 
Tugas Pokok: 
Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar 
tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan 
melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa 
laporan keuangan bebas dari salah saji material.  Suatu audit meliputi 
pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung 
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit 
juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan 
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian 
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 

2. Konsultan Hukum 
 

: Hiswara Bunjamin & Tandjung 
 
Gedung BRI II Lantai 23 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 
Jakarta 10210 - Indonesia 
Telepon: (021) 574 4010 
Fax: (021)  574 4670 
 
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
  (HKPM) No. 200817 
Atas Nama : Kristo Molina 
No.STTD : 531/BL/STTD-KH/2008 
 
Surat Penunjukan Kerja: 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan 
No. 005/Corsec-IPO/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013. 
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Tugas Pokok: 
Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran 
Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal 
yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang 
ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan 
dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan 
Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah 
dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari 
Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan 
mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus 
sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam 
rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan 
dengan Penawaran Umum. 
 

3. Perusahaan Penilai : KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan  
Gedung Fortuna lantai 2 
Jl. Mampang Prapatan No. 96 
Jakarta Selatan 12790 
Telepon: (021) 7919 9217 
Fax: (021) 7919 9218 
 
Atas Nama : Ir. Muhammad Amin, Msc, MAPPI 

(Cert.) 
No.STTD : 09/BL/STTD-P/AB/2006 
Tanggal STTD  : 27 Juni 2006 
Ijin Penilai : PB-1.08.00012 
Keanggotaan Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 

(MAPPI) No.92-S-00212 
 
Surat Penunjukan Kerja: 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.111-Rev/ANA-
P/MA/VI/13 tanggal 18 Juni 2013. 
 
Tugas Pokok: 
Tugas utama dari Kantor Jasa Penilai dalam rangka Penawaran 
Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal 
yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung serta melakukan 
penilaian atas aset tetap milik dan/atau dikuasai Perseroan per 
tanggal 30 Juni 2013. Pelaksanaan tugas penilaian untuk sampai 
pada opini atas Nilai Pasar untuk Penggunaan yang Ada dan Nilai 
Pasar sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan 
ketentuan yang berlaku. 
 

4. Notaris : Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H. 
Gedung Palma One, Lantai 2 Suite #210 
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 N0. 4  
Jakarta Selatan 12950 
Telp. : (021) 522 8234 
Fax. : (021) 522 8220 
 
Atas Nama : Dedy Syamri 
No.STTD : 60/BL/STTD-N/2007 
Tanggal STTD  : 10 April 2007 
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 
No.Keanggotaan Asosiasi : Dalam proses 
 
Pedoman Kerja: 
Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris. 
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Surat Penunjukan Kerja: 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 
18 Juli 2013. 
 
Tugas Pokok: 
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka 
Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas: 
 
(a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran 

Umum. 
(b) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek. 
(c) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan 

dan Biro Administrasi Efek. 

5. Biro Administrasi Efek 
(BAE) 

: PT Datindo Entrycom  
 
Puri Datindo – Wisma Sudirman 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 
Jakarta 10220 – Indonesia 
Telepon: (021) 570 9009 
Fax: (021)  570 9026 
 
No.STTD  :  Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995 
Keanggotaan Asosiasi  : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia 

(ABI) 
Pedoman Kerja  :  Peraturan Pasar Modal dan Bapepam-LK 
 
Surat Penunjukan Kerja: 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 
13 Agustus 2013. 
 
Tugas Pokok: 
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai 
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, 
meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS 
yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan 
dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari 
Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan 
penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham 
sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama 
dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak 
pemesanan 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 berdasarkan rumus penjatahan yang 
ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak konfirmasi penjatahan 
dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab 
menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama 
pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan 
Penawaran Umum sesuai peraturan yang berlaku. 
 

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan 
tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan 
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 
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XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
 
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan 
dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah 
disusun oleh HBT. 
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XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN 
ENTITAS ANAK BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

 
Berikut ini disajikan: (i) laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 
30 Juni 2013, dan untuk periode 6 (enam)  bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan 
(ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit pada tanggal 30 Juni 2012 dan 
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai 
informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya ditanda 
tangani oleh Agung Purwanto dan juga tercantum dalam Prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP 
Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh 
IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan 
keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk 
sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Suatu reviu yang 
dilaksanakan berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih 
sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan seperti yang tercantum dalam laporan reviu auditor 
independen terkait, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dan juga tercantum dalam Prospektus ini, 
KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas 
laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. 
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements form an integral part of these consolidated

financial statements taken as a whole.

1

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011
dan 2010 dengan Angka Perbandingan

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION

June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 with Comparative Figures for

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

1 Januari 2010/
31 Desember 2009/

30 Juni/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ January 1, 2010/
Catatan/ June 30, December 31, December 31, December 31, December 31,

Notes 2013 2012 2011 2010 2009

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 2f,2g,5 127.167.609 416.254.025 137.756.167 81.377.643 52.193.394 Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas yang Restricted cash and

dibatasi penggunaannya 2f,2g,5 - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables

Pihak ketiga 2f,6 8.461.638 15.347.528 2.456.017 - - Third parties
Piutang lain-lain Other receivables

Pihak berelasi 2f,2s,33a - - 75.208.565 5.312.710 66.515.187 Related parties
Pihak ketiga 2f,7 9.595.136 8.060.722 8.392.011 1.291.284 1.736.017 Third parties

Pinjaman kepada pihak berelasi 2f,2s,33a 457.225.863 - 301.000.000 - - Loan to related parties
Persediaan 2i,8 58.707.475 99.053.451 71.409.366 25.486.603 18.558.470 Inventories
Pajak dibayar di muka 2o,18a 1.648.353 - 6.922.855 3.419.389  - Refundable taxes
Biaya dibayar di muka 2h,9 1.320.555 1.268.610 1.025.188 832.751 474.005 Prepaid expenses
Uang muka - pihak ketiga 10 50.744.272 1.178.882 127.468 53.692 22.500 Advances- third parties

TOTAL ASET LANCAR 714.870.901 545.163.218 608.297.637 121.774.072 139.499.573 TOTAL CURRENT ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak Other receivables - related

berelasi 2f,2s,33a - - 525.770.813 314.822.234 144.840.727 parties
Tanaman perkebunan Plantation assets

Tanaman menghasilkan Mature plantations
(setelah dikurangi (net of accumulated
akumulasi amortisasi amortization of
Rp179.489.228 tahun 2013; Rp179,489,228 in 2013;
Rp157.082.693 tahun 2012; Rp157,082,693 in 2012;
Rp114.380.635 tahun 2011; Rp114,380,635 in 2011;
Rp78.295.726 tahun 2010; Rp78,295,726 in 2010;
dan Rp47.497.111 and Rp47,497,111
tahun 2009) 2j,11a 704.982.972 703.518.979 642.635.748 537.673.826 365.042.644 in 2009)

Tanaman belum menghasilkan 2j,11b 16.842.173 34.935.686 117.543.143 204.799.249 344.663.578 Immature plantations
Aset tetap (setelah dikurangi Fixed assets (net of

akumulasi penyusutan accumulated depreciation of
Rp297.975.237 tahun 2013; Rp297,975,237 in 2013;
Rp253.144.616 tahun 2012; Rp253,144,616 in 2012;
Rp184.634.449 tahun 2011; Rp184,634,449 in 2011;
Rp129.417.881 tahun 2010 dan Rp129,417,881 in 2010 and
Rp84.373.689 tahun 2009) 2k,12 638.014.339 651.904.542 470.335.649 327.400.852 209.394.185 Rp84,373,689 in 2009)

Investasi saham 2f,13 95.200.000 200.000 10.000 -  - Investment in shares of stock
Aset pajak tangguhan, neto 2o,18e 1.034.121 - 1.920.138 12.401.652 10.600.304 Deferred tax assets, net
Proyek pengembangan usaha 14 91.038.598 91.038.598 - - - Business development project
Aset tidak lancar lainnya 15 90.463.238 86.850.089 3.804.318 7.585.671 120.458 Other non-current assets

TOTAL ASET TIDAK TOTAL NON-CURRENT
LANCAR 1.637.575.441 1.568.447.894 1.762.019.809 1.404.683.484 1.074.661.896 ASSETS

TOTAL ASET 2.352.446.342 2.113.611.112 2.370.317.446 1.526.457.556 1.214.161.469 TOTAL ASSETS
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements form an integral part of these consolidated

financial statements taken as a whole.

2

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011
dan 2010 dengan Angka Perbandingan

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)

June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 with Comparative Figures for

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

1 Januari 2010/
31 Desember/ 2009/

30 Juni/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ January 1, 2010/
Catatan/ June 30, December 31, December 31, December 31, December 31,

Notes 2013 2012 2011 2010 2009

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek 2f,2l,22a 66.000.000 66.000.000 36.000.000 16.000.000 16.000.000 Short-term bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi 2f,2s,33b - 1.200 7.206.100 18.208.544 1.612.614 Related parties
Pihak ketiga 2f,16 15.590.384 24.749.558 72.298.068 58.920.761 38.704.703 Third parties

Pendapatan diterima di muka 17 783.978 44.021.882 30.061.969 35.906.476 26.886.298 Unearned revenue
Utang pajak 2o,18b 44.576.497 123.873.436 193.318.560 119.376.937 58.326.087 Taxes payable
Beban akrual 2f,19 37.483.627 35.588.294 41.995.689 4.728.276 7.236.099 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 2f,2s,33b 9.273.434 3.691.517 2.719.082 18.972.641 462.950 Related parties
Pihak ketiga 2f,16 34.224.640 45.284.221 35.261.283 23.461.492 8.473.423 Third parties

Liabilitas imbalan kerja Short-term employee benefit
karyawan jangka pendek 2f,2q,23 16.374.879 19.551.374 22.422.199 16.820.935 14.449.569 liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen Current maturities of
jatuh tempo dalam satu tahun 2f,20 9.914.429 6.470.735 4.402.328 5.441.499 5.185.739 consumer finance liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan jatuh Current maturities of
tempo dalam satu tahun 2f,2n,21 11.381.096 14.209.312 12.605.961 8.171.023 5.157.302 finance lease liabilities

Utang bank jangka panjang Current maturities of
jatuh tempo dalam satu tahun 2f,2l,22b 178.300.000 174.200.000 121.500.000 538.831.143 38.500.000 long-term bank loan

TOTAL LIABILITAS
JANGKA PENDEK 423.902.964 557.641.529 579.791.239 864.839.727 220.994.784 TOTAL CURRENT LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - pihak

berelasi 2f,2s,33b - - 80.853.773 334.355.367 383.345.952 Other payables - related parties
Liabilitas pembiayaan konsumen

- setelah dikurangi bagian Consumer finance liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 2f,20 2.719.842 7.584.989 3.856.547 3.319.539 6.056.205 - net of current maturities

Liabilitas sewa pembiayaan
- setelah dikurangi bagian Finance lease liabilities - net of
jatuh tempo dalam satu tahun 2f,2n,21 4.365.096 9.496.264 13.804.880 10.389.657 3.868.624 current maturities

Utang bank jangka panjang -
setelah dikurangi bagian jatuh Long-term bank loan
tempo dalam satu tahun 2f,2l,22b 947.300.000 1.038.500.000 1.142.500.000 - 518.270.299 - net of current maturities

Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefit
karyawan jangka panjang 2q,23 26.440.181 24.891.655 18.875.351 11.951.549 8.171.923 liabilites

Liabilitas pajak tangguhan, neto 2o,18e 7.704.020 9.455.531 12.184.636 10.013.923 4.387.011 Deferred tax liabilities, net

TOTAL LIABILITAS TOTAL NON-CURRENT
JANGKA PANJANG 988.529.139 1.089.928.439 1.272.075.187 370.030.035 924.100.014 LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS 1.412.432.103 1.647.569.968 1.851.866.426 1.234.869.762 1.145.094.798 TOTAL LIABILITIES
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements form an integral part of these consolidated

financial statements taken as a whole.

3

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011
dan 2010 dengan Angka Perbandingan

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)

June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 with Comparative Figures for

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

1 Januari 2010/
31 Desember 2009/

30 Juni/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ January 1, 2010/
Catatan/ June 30, December 31, December 31, December 31, December 31,

Notes 2013 2012 2011 2010 2009

EKUITAS EQUITY
Ekuitas yang dapat Equity attributable to

diatribusikan kepada equity holders of
pemilik entitas induk the parent entity

Modal saham Share capital
Modal dasar - 32.100.000.000 Authorized - 32,100,000,000

lembar saham (2012: shares (2012:
15.000.000.000; 2011, 15,000,000,000;
2010 dan 2009: 2011, 2010 and 2009:
500.000 lembar saham) 500,000 shares)
nilai nominal Rp100 (2012: at par value per share of
Rp100; 2011, 2010 dan Rp100 (2012: Rp100;
2009: Rp100.000) (nilai 2011, 2010 and
penuh) per lembar saham 2009: Rp100,000

(full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor

penuh - 8.025.000.000
lembar saham Issued and fully paid capital -
(2012: 4.125.000.000; 8,025,000,000 shares
2011, 2010 dan (2012: 4,125,000,000;
2009: 125.000 lembar 2011, 2010 and
saham) 24a 802.500.000 412.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 2009: 125,000 shares)

Tambahan modal disetor 1b,2d,25 16.181.055 16.181.055 - - - Additional paid-in capital
Modal proforma yang timbul Proforma capital arising from

karena transaksi akuisisi acquisition of entity
atas entitas sepengendali 2d,4 - - 68.836.283 5.176.103 730.590 under common control

Selisih transaksi dengan pihak Difference transactions with
nonpengendali 1b,2b,26 41.950.240 - - - - non-controlling parties

Saldo laba 46.682.968 6.618.935 391.084.152 270.290.625 55.225.832   Retained earnings

907.314.263 435.299.990 472.420.435 287.966.728 68.456.422

Kepentingan nonpengendali 27a 32.699.976 30.741.154 46.030.585 3.621.066 610.249 Non-controlling interest

TOTAL EKUITAS 940.014.239 466.041.144 518.451.020 291.587.794 69.066.671 TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS 2.352.446.342 2.113.611.112 2.370.317.446 1.526.457.556 1.214.161.469 AND EQUITY
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements form an integral part of these consolidated

financial statements taken as a whole.

4

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-

tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME

For the six-month periods ended
June 30, 2013 and 2012 (unaudited)

and for the years ended
December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,
Catatan/

Notes 2013 2012 2012 2011 2010

PENJUALAN 2r,28 891.667.777 878.710.032 1.880.275.200 1.379.482.684 916.762.843 SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 2r,29 (487.203.390) (472.405.871) (891.088.320) (586.490.983) (431.161.103) COST OF SALES

LABA BRUTO 404.464.387 406.304.161 989.186.880 792.991.701 485.601.740 GROSS INCOME

Beban penjualan 2r,30 (16.522.060) (11.229.565) (25.203.551) (17.069.856) (10.425.135) Selling expenses
General and administrative

Beban umum dan administrasi 2r,30 (33.845.760) (56.040.400) (104.412.754) (169.097.285) (92.325.208) expenses
Pendapatan/(beban) usaha Other operating

lain-lain, neto 2r,30 1.487.246 5.050.843 16.367.067 23.663.913 (13.743.102) income/(expenses), net

LABA USAHA 355.583.813 344.085.039 875.937.642 630.488.473 369.108.295 OPERATING INCOME

Pendapatan keuangan 2r,31 12.984.614 17.748.697 31.529.756 27.542.756 2.671.316 Finance income
Beban keuangan 2r,31 (64.936.449) (71.743.571) (142.294.234) (126.891.512) (59.198.469) Finance costs

(51.951.835) (53.994.874) (110.764.478) (99.348.756) (56.527.153)

LABA SEBELUM INCOME BEFORE CORPORATE
PAJAK PENGHASILAN BADAN 303.631.978 290.090.165 765.173.164 531.139.717 312.581.142 INCOME TAX

BEBAN PAJAK PENGHASILAN CORPORATE
BADAN 2o,18c (79.658.883) (80.074.393) (203.478.040) (153.064.491) (90.060.019) INCOME TAX EXPENSE

LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN 223.973.095 210.015.772 561.695.124 378.075.226 222.521.123 INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

PENDAPATAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE
LAIN, SETELAH PAJAK - - - - - INCOME, NET OF TAX

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE
PERIODE/TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
SETELAH EFEK PENYESUAIAN AFTER THE EFFECT OF
PROFORMA 2d,4 223.973.095 210.015.772 561.695.124 378.075.226 222.521.123 PROFORMA ADJUSTMENT

EFEK PENYESUAIAN EFFECT OF PROFORMA
PROFORMA 2d,4 ADJUSTMENT

Pemilik entitas induk - (50.482.985) (136.445.172) (64.179.780) (4.445.513) Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali - (33.915.605) (80.405.572) (43.101.919) (3.010.817) Non-controlling interest

- (84.398.590) (216.850.744) (107.281.699) (7.456.330)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE
PERIODE/TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
SEBELUM EFEK PENYESUAIAN BEFORE THE EFFECT OF
PROFORMA 223.973.095 125.617.182 344.844.380 270.793.527 215.064.793  PROFORMA ADJSUTMENT

Total laba komprehensif periode/ Total comprehensive income
tahun berjalan setelah efek for the period/year after
penyesuaian proforma the effect of proforma
yang dapat diatribusikan kepada: adjustment attributable to:
Pemilik entitas induk 180.064.033 176.100.167 473.979.955 334.973.307 219.510.306 Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali 27b 43.909.062 33.915.605 87.715.169 43.101.919 3.010.817 Non-controlling interest

223.973.095 210.015.772 561.695.124 378.075.226 222.521.123

Total laba komprehensif periode/ Total comprehensive income
tahun berjalan sebelum efek for the period/year before
penyesuaian proforma the effect of proforma adjustment
yang dapat diatribusikan kepada: attributable to:
Pemilik entitas induk 180.064.033 125.617.182 337.534.783 270.793.527 215.064.793 Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali 43.909.062 - 7.309.597 - - Non-controlling interest

223.973.095 125.617.182 344.844.380 270.793.527 215.064.793

Laba per saham dasar Basic earnings
yang dapat diatribusikan per share attributable
kepada pemilik entitas to equity holders
induk (dinyatakan of the parent entity
dalam angka penuh (expressed in full amount of
Rupiah per saham) 2t,32 41 1.005 726 2.166 1.721 Rupiah per share)
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements form an integral part of these consolidated

financial statements taken as a whole.

10

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 2012
(tidak diaudit) dan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the six-month periods ended

June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
OPERASI: OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan 948.328.164 994.779.238 2.078.805.951 1.511.833.649 1.017.459.305 Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok (527.547.869) (453.336.622) (1.026.646.940) (670.566.134) (489.163.413) Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan (78.805.477) (81.360.736) (118.296.330) (124.152.266) (77.760.341) Cash paid to employees

Kas yang dihasilkan dari operasi 341.974.818 460.081.880 933.862.681 717.115.249 450.535.551 Cash resulting from operations
Pendapatan bunga yang diterima 12.984.614 2.961.197 5.061.724 10.866.226 2.671.316 Interest income received
Pembayaran pajak penghasilan Payments of corporate

badan (148.819.309) (86.800.725) (296.213.360) (67.584.949) (17.166.198) income tax
Beban keuangan yang dibayar (65.598.760) (71.893.825) (143.521.277) (130.264.137) (72.727.470) Finance cost paid
Penerimaan lainnya, neto 801.705 4.270.117 9.471.407 7.284.008 19.451.802 Other receipt, net

Kas neto yang diperoleh Net cash provided by
dari aktivitas operasi 141.343.068 308.618.644 508.661.175 537.416.397 382.765.001 operating activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI: INVESTING ACTIVITIES:
Pembayaran uang muka Payment of advance on

pembelian aset tetap (1.330.280) (6.240.161) (172.429.428) (634.753) (7.465.214) purchase of fixed assets
Penambahan aset Additions to construction

dalam penyelesaian (20.196.943) (49.935.177) (151.977.703) (111.341.928) (40.351.194) in progress
Penambahan tanaman belum Additions to immature

menghasilkan (4.706.602) (5.010.072) (18.518.285) (45.701.491) (44.744.203) plantations
Perolehan aset tetap (10.743.476) (38.042.940) (66.922.353) (45.127.128) (102.557.013) Acquisitions of fixed assets
Investasi saham (95.000.000) - (190.000) (10.000) - Investment in shares of stock
Penerimaan dari pelepasan Proceeds from disposal of

aset tetap - - 3.005.000 5.098.136 - fixed assets
Penerimaan pengembalian Receipt of loan settlement

pinjaman dari pihak berelasi - - 301.000.000 - - from related parties
Pinjaman yang diberikan kepada Loan provided to

pihak berelasi (457.225.863) - - (301.000.000) - related parties

Kas neto yang digunakan Net cash used in investing
untuk aktivitas investasi (589.203.164) (99.228.350) (106.032.769) (498.717.164) (195.117.624) activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN: FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan dari/(pemberian Cash received from/(cash

kepada) pihak-pihak berelasi 5.580.717 131.174.452 540.274.121 (544.925.500) (122.663.994) provided to) related parties
Penerimaan setoran modal 390.000.000 - 400.000.000 - - Capital contribution received
Perolehan utang bank - 100.200.000 100.200.000 1.342.500.000 20.560.845 Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank (87.100.000) (52.950.000) (121.500.000) (597.331.143) (38.500.000) Repayment of bank loans
Pembayaran liabilitas pembiayaan Repayment of consumer

konsumen (1.747.653) (3.718.255) (9.946.755) (13.617.605) (12.035.273) finance liabilities
Pembayaran utang Repayment of

sewa pembiayaan (7.959.384) (6.700.379) (18.977.914) (17.965.461) (5.824.706) finance lease liabilities
Pembayaran dividen kepada: Payments of dividend to:

Pemilik entitas induk (140.000.000) (189.050.000) (718.390.000) (149.250.000) - Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali - (30.000.000) (295.790.000) (1.731.000) - Non-controlling interest

Kas neto yang diperoleh dari/
(digunakan untuk) aktivitas Net cash provided by/(used in)
pendanaan 158.773.680 (51.044.182) (124.130.548) 17.679.291 (158.463.128) financing activities

NET (DECREASE)/
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO INCREASE IN CASH AND
KAS DAN SETARA KAS (289.086.416) 158.346.112 278.497.858 56.378.524 29.184.249 CASH EQUIVALENTS

CASH AND CASH
KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTS AT BEGINNING
AWAL PERIODE/TAHUN 416.254.025 137.756.167 137.756.167 81.377.643 52.193.394 OF PERIOD/YEAR

CASH AND CASH
KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTS AT
AKHIR PERIODE/TAHUN 5 127.167.609 296.102.279 416.254.025 137.756.167 81.377.643 END OF PERIOD/YEAR



277277

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

11

1. UMUM 1. GENERAL

a.    Pendirian dan informasi umum a.   Establishment and general information

PT Sawit Sumbermas Sarana (“Perseroan”)
didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 51
tanggal 22 November 1995 dari Notaris
Enimarya Agoes Suwarko, S.H. Akta pendirian
Perseroan telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. C2-8176.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Juli
1996, serta selanjutnya diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 839,
Tambahan No. 36 tanggal 22 Februari 2011.

PT Sawit Sumbermas Sarana (the “Company”)
was established in Jakarta based on the
Notarial Deed No. 51 of Enimarya Agoes
Suwarko, S.H., dated November 22, 1995. The
deed of establishment was approved by
Minister of Justice and Human Rights of the
Republic of Indonesia in its Decision Letter
No. C2-8176.HT.01.01.TH.96 dated July 26,
1996 and subsequently published in the State
Gazette No. 839, Supplement No. 36 dated
February 22, 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami
beberapa kali perubahan, perubahan terakhir
berdasarkan Akta No. 2 tanggal 17 September
2013 dari Notaris Dedy Syamri, S.H. tentang
amandemen ruang lingkup kegiatan
Perseroan. Perubahan ini sedang dalam
proses memperoleh pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sedang
dalam proses untuk diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

The Company’s Articles of Association has
been amended several times, the latest
amendment was legalized under Notarial Deed
No. 2 of Dedy Syamri, S.H. dated September
17, 2013 in relation to the amandment of the
Company’s activities. This amendment is in
process to obtain approval from the Minister of
Justice and Human Rights of the Republic of
Indonsia and in process to be published in the
State Gazette.

Perseroan berdomisili di Pangkalan Bun,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah, Indonesia dengan kantor pusat di
Jl. Haji Udan Said No. 47, Pangkalan Bun.

The Company is domiciled in Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat, Central Kalimantan,
Indonesia, with its head office located at
Jl. Haji Udan Said No. 47, Pangkalan Bun.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan
adalah pertanian, perdagangan, dan industri.

As stated in Article 3 of the Company’s Articles
of Association, the scope of the Company’s
activities is agriculture, trade, and industry.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial
pada tahun 2005. Perseroan terutama
bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit
dan pabrik kelapa sawit yang memproduksi
minyak kelapa sawit dan inti sawit dengan
kapasitas produksi 90 MT tandan buah segar
(“TBS”) per jam (tidak diaudit). Pada tanggal
12 April 2013, Perseroan telah memulai
produksi pabrik kelapa sawit kedua yang
berkapasitas 60 MT TBS per jam (tidak
diaudit). Perkebunan kelapa sawit dan kedua
pabrik kelapa sawit berlokasi di Arut Selatan,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

The Company commenced its commercial
operations in 2005. The Company is primarily
involved in the operations of oil palm
plantations and a palm oil mill which produces
crude palm oil and palm kernel with processing
capacities of 90 MT of fresh fruit bunches
(“FFB”) per hour (unaudited). On April 12,
2013, the Company has started the production
of the second palm oil mill with processing
capacities of 60 MT per hour (unaudited). The
oil palm plantation and both palm oil mills are
located in Arut Selatan, Kotawaringin Barat,
Central Kalimantan.
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information
(continued)

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan
entitas anak memiliki 817 karyawan tetap
(31 Desember 2012: 802 karyawan tetap;
2011: 854 karyawan tetap; 2010: 824
karyawan tetap; 2009: 726 karyawan tetap)
(tidak diaudit).

As of June 30, 2013, the Company and
subsidiaries have 817 permanent employees
(December 31, 2012: 802 permanent
employees; 2011: 854 permanent employees;
2010: 824 permanent employees; 2009: 726
permanent employees) (unaudited).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013,
31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut:

The composition of the Company’s Boards of
Commissioners and Directors as of
June 30, 2013, December 31, 2012, 2011,
2010 and January 1, 2010/December 31,
2009 is as follows:

30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 June 30, 2013 and December 31, 2012
Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan
berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.,
No. 80 tanggal 30 November 2012, adalah
sebagai berikut:

The composition of the Company’s
Commissioner and Directors based on
Notarial Deed of Eko Soemarno, S.H., No. 80
dated November 30, 2012 is as follows:

Komisaris
Direktur Utama
Direktur

:
:
:

 Ailita
Agan Zaliswoyo

Hendra Lesmana

:
:
:

 Commissioner
President Director

Director

31 Desember 2011 December 31, 2011
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan berdasarkan Akta Notaris Teguh
Hendrawan, S.H., No. 29 tanggal 31 Mei 2011,
adalah sebagai berikut:

The composition of the Company’s Board of
Commissioners and Directors based on
Notarial Deed of Teguh Hendrawan, S.H.,
No. 29 dated May 31, 2011 is as follows:

Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Direktur

:
:
:
:

 Ailita
Bambang Soerjanto

Vallauthan Subraminam
Hendra Lesmana

:
:
:
:

 President Commissioner
Commissioner

President Director
Director

31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/ December 31, 2010 and January 1, 2010/
31 Desember 2009 December 31, 2009
Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan
berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.,
No. 44 tanggal 21 Juni 2007, adalah sebagai
berikut:

The composition of the Company’s
Commissioner and Director based on Notarial
Deed of Eko Soemarno, S.H., No. 44 dated
June 21, 2007 is as follows:

Komisaris
Direktur

:
:

 Ailita
Muhammad Syairi SY

:
:

 Commissioner
   Director
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information
(continued)

Personil manajemen kunci Perseroan meliputi
Dewan Komisaris dan Direksi. Kompensasi
imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan
kepada personil manajemen kunci Perseroan
untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012 adalah Rp123.951 (tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
2012 dan 2011: Rp123.951 dan Rp206.430).
Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan
pascakerja, imbalan kerja jangka panjang
lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja
dan pembayaran berbasis saham.

Key management personnel of the Company
are the Board of Commissioners and
Directors. Short-term compensation paid to
the key management personnel of the
Company for the six-month period ended
June 30, 2012 amounted to Rp123,951 (for
the years ended December 31, 2012 and
2011: Rp123,951 and Rp206,430,
respectively). There is no compensation of
post-employement benefit, other long-term
benefit, termination benefits, and share-
based payment.

Personil manajemen kunci Perseroan pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2010
juga merupakan karyawan dari pihak berelasi.
Kompensasi karyawan tersebut dibayarkan
oleh pihak berelasi dan tidak dibebankan
kepada Perseroan dan pengungkapan yang
disyaratkan oleh PSAK No. 7 (Revisi 2010),
“Pengungkapan pihak-pihak berelasi”, tercakup
dalam laporan keuangan pihak berelasi
tersebut.

Key management personnel of the Company
as of June 30, 2013 and December 31, 2010
are also employees of the Company’s related
parties. The compensation of those
employees is paid by the related parties and
were not charged to the Company and as
such, the necesssary disclosure required by
PSAK No. 7 (Revised 2010), ”Related Party
Disclosure”, are included In the financial
statement of those companies.

Berdasarkan Akta No. 80 tanggal
30 November 2012 dari Notaris Eko
Soemarno, S.H., Perseroan tidak memiliki
pemegang saham pengendali pada tanggal
30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012
(31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009: PT Citra Borneo
Indah). Pemegang saham terakhir Perseroan
dimiliki oleh perorangan.

Based on Notarial Deed No. 80 of Eko
Soemarno, S.H. dated November 30, 2012,
the Company has no controlling shareholder
as of June 30, 2013 and December 31, 2012
(December 31, 2011, 2010 and January 1,
2010/December 31, 2009: PT Citra Borneo
Indah). The ultimate shareholder of the
Company is an individual.

Laporan keuangan konsolidasian telah
diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan
oleh Direksi Perseroan pada tanggal
22 Oktober 2013.

The consolidated financial statements were
completed and authorized for issue by the
Company’s Director on October 22, 2013.
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Entitas anak b. Subsidiaries

Kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang
dikonsolidasi (selanjutnya secara bersama-
sama disebut “Grup”) adalah sebagai berikut:

The Company’s ownership interests in the
consolidated subsidiaries (hereinafter referred
to as the “Group”) are as follows:

Mulai
Beroperasi

Secara
Komersial/ Persentase Kepemilikan Efektif/

Kegiatan Usaha/ Commencement Effective Percentage of Ownership Interest
Nama Entitas Anak/ Domisili/ Nature of Business of Commercial
Name of Subsidiaries Domicile Activities Operations 2013 2012 2011 2010 2009

PT Kalimantan Sawit Kotawaringin Perkebunan dan pabrik 2005 93,10% 60,00% - - -
Abadi (“KSA”) Barat kelapa sawit/

Oil palm plantations
and palm oil mill

PT Mitra Mendawai Kotawaringin Perkebunan dan pabrik 2008 94,56% 60,40% 1% - -
Sejati (“MMS”) Barat kelapa sawit/

Oil palm plantations
and palm oil mill

PT Sawit Mandiri Kotawaringin Tidak aktif/ - 99,84% 60,16% - - -
Lestari (“SML”) Barat Dormant
(termasuk
kepemilikan
tidak langsung
melalui MMS
sebesar 0,001%;
2012: 0,27%;
2011: 0,7%; 2010 dan
2009: Nihil)/(Including
indirect ownership
through MMS of
0.001%; 2012: 0.27%
and; 2011: 0.7%;
2010 and 2009: Nil)

PT Ahmad Saleh Perkasa Kotawaringin Tidak aktif/Dormant - 99,37% 60,24% - - -
(“ASP”) (termasuk Barat
kepemilikan tidak
langsung melalui
SML sebesar 0,01%;
2012: 0,40%;
2011: 1%; 2010 dan
2009: Nihil)/

 (Including
indirect ownership
through SML of 0.01%;
2012: 0.4%; 2011: 1%;
2010 and 2009: Nil)

Mulai
Beroperasi

Secara
Komersial/ Total Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah)/

Kegiatan Usaha/ Commencement Total Assets Before Elimination (in Millions of Rupiah)
Nama Entitas Anak/ Domisili/ Nature of Business of Commercial
Name of Subsidiaries Domicile Activities Operations 2013 2012 2011 2010 2009

PT Kalimantan Sawit Kotawaringin Perkebunan dan pabrik 2005 549.496 363.782 505.982 393.492 249.227
Abadi (“KSA”) Barat kelapa sawit/

Oil palm plantations
and palm oil mill

PT Mitra Mendawai Kotawaringin Perkebunan kelapa sawit/ 2008 657.620 568.452 484.326 344.309 269.166
Sejati (“MMS”) Barat Oil palm plantations

PT Sawit Mandiri Kotawaringin Tidak aktif/Dormant - 91.302 91.586 178 206 167
Lestari (“SML”) Barat

PT Ahmad Saleh Kotawaringin Tidak aktif/Dormant - 77.896 77.948 680 314 -
Perkasa (“ASP”) Barat
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)
b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

KSA dan MMS memiliki pabrik pengolahan
kelapa sawit yang berlokasi di Kotawaringin
Barat dengan total kapasitas produksi masing-
masing sebesar 45 MT tandan buah segar
(“TBS”) per jam. MMS memiliki pabrik inti sawit
yang berlokasi di Kotawaringin Barat dengan
total kapasitas produksi sebesar 150 MT inti
sawit (“PK”) per hari.

KSA and MMS have palm oil mills located at
Kotawaringin Barat, Central Kalimantan, with
processing capacities of 45 MT of fresh fruit
bunch (“FFB”) per hour, respectively. MMS
has kernel crushing plant located in
Kotawaringin Barat with total processing
capacity of 150 MT of palm kernel (“PK”) per
day.

SML dan ASP saat ini sedang dalam proses
pengurusan perolehan Hak Guna Usaha atas
lahan seluas 26.995 Hektar dan 10.705 Hektar
(Ha). Pada tanggal 30 Juni 2013, nilai pasar
dari lahan yang akan diperoleh SML dan ASP
tersebut adalah Rp93.300.000 dan
Rp77.100.000.

SML and ASP is currently in process to obtain
landrights on land for 26,995 Hectares (Ha)
and 10,705 Hectares, respectively. As of
June 30, 2013, the market value of the lands
targetted by SML and ASP land are
Rp93,300,000 and Rp77,100,000,
respectively.

Pada tanggal 26 Juni 2012, SML memperoleh
izin lokasi dari Bupati Lamandau untuk
mengembangkan perkebunan kelapa sawit
seluas 26.995 Ha di Lamandau, Kalimantan
Tengah yang terdiri atas 12.562 Hektar kebun
kelapa sawit inti dan 14.433 Hektar kebun
kelapa sawit plasma. Izin tersebut berlaku
selama tiga (3) tahun dengan masa
perpanjangan satu kali.

On June 26, 2012, SML obtained location
permits from the Mayor of Lamandau to
develop 26,995 Ha of oil palm plantations in
Lamandau, Central Kalimantan, consisting of
12,562 Hectares nucleus oil palm plantations
and 14,433 Hectares plasma oil palm
plantations. The location permits expire in
three (3) years with the one time extension
period.

Pada tanggal 3 Desember 2009, ASP
memperoleh izin lokasi dari Bupati Seruyan
untuk mengembangkan perkebunan kelapa
sawit seluas 10.705 Ha di Seruyan, Kalimantan
Tengah. Izin tersebut berlaku selama tiga (3)
tahun dengan masa perpanjangan satu kali.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan
keuangan konsolidasian, ASP sedang dalam
proses pengurusan perpanjangan izin lokasi.

On December 3, 2009, ASP obtained location
permits from the Mayor of Seruyan to develop
10,705 Ha of oil palm plantations in Seruyan,
Central Kalimantan. The location permits
expire in three (3) years with the one time
extension period. Until the completion date of
these consolidated financial statements, ASP
is in process to extend the location permits.

Kenaikan kepemilikan saham di entitas
anak di tahun 2013

Increase in ownership interest in
subsidiaries in 2013

Selama tahun 2013, Perseroan meningkatkan
kepemilikan di entitas anak. Rinciannya
sebagai berikut:

In 2013, the Company increased its
ownership in its subsidiaries. The details are
as follows:

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”) 1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
Pada tanggal 18 Juni 2013, pemegang
saham KSA menyetujui penambahan
modal saham ditempatkan sebesar
Rp150.000.000. Perseroan mengambil
seluruh alokasi atas modal saham yang
baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Juni 2013. Atas transaksi tersebut,
Perseroan memperoleh peningkatan
persentase kepemilikan pada KSA dari
60% menjadi 93,10%.

On June 18, 2013, the shareholders of
KSA approved the increase in issued
share capital amounting to
Rp150,000,000. The Company took up
the full allocation of these newly issued
share capital and made the full payment
on June 21, 2013. As a result of this
transaction, the Company increased the
ownership in KSA from 60% to 93.10%.
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Kenaikan kepemilikan saham di entitas
anak di tahun 2013 (lanjutan)

Increase in ownership interest in
subsidiaries in 2013 (continued)

Selama tahun 2013, Perseroan meningkatkan
kepemilikan di entitas anak. Rinciannya
sebagai berikut: (lanjutan)

In 2013, the Company increased its
ownership in its subsidiaries. The details are
as follows: (continued)

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
(lanjutan)

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
(continued)

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan kepemilikan
pihak nonpengendali, PT Citra Borneo
Indah (CBI) dan PT Tanjung Sawit Abadi
(TSA), pihak berelasi, dari 39,6% menjadi
6,83% dan 0,4% menjadi 0,07%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, PT Citra Borneo Indah
(CBI) and PT Tanjung Sawit Abadi (TSA),
related parties, from 39.6% to 6.83% and
0.4% to 0.07%, respectively.

2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”) 2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)

Pada tanggal 18 Juni 2013, pemegang
saham MMS menyetujui penambahan
modal saham ditempatkan sebesar
Rp196.227.000. Perseroan mengambil
seluruh alokasi atas modal saham yang
baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
24 Juni 2013. Atas transaksi tersebut,
Perseroan memperoleh peningkatan
persentase kepemilikan pada MMS dari
60,4% menjadi 94,56%.

On June 18, 2013, the shareholders of
MMS approved the increase in issued
share capital amounting to
Rp196,227,000. The Company took up
the full allocation of these newly issued
share capital and made the full payment
on June 24, 2013. As a result of this
transaction, the Company increased the
ownership in MMS from 60.4% to 94.56%.

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan persentase
kepemilikan kepentingan nonpengendali
yaitu CBI, pihak berelasi, dari 39,6%
menjadi 5,4%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, CBI, a related party,
from 39.6% to 5.4%.

3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”) 3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”)

Pada tanggal 18 Juni 2013, pemegang
saham ASP menyetujui penambahan
modal saham ditempatkan sebesar
Rp77.466.000. Perseroan mengambil
seluruh alokasi atas modal saham yang
baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Juni 2013. Atas transaksi tersebut,
Perseroan memperoleh peningkatan
persentase kepemilikan pada ASP dari
60% menjadi 99,36%.

On June 18, 2013, the shareholders of
ASP approved the increase in issued
share capital amounting to Rp77,466,000.
The Company took up the full allocation of
these newly issued share capital and
made the full payment on June 21, 2013.
As a result of this transaction, the
Company increased the ownership in ASP
from 60% to 99.36%.
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Kenaikan kepemilikan saham di entitas
anak di tahun 2013 (lanjutan)

Increase in ownership interest in
subsidiaries in 2013 (continued)

3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”)
(lanjutan)

3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”)
(continued)

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan persentase
kepemilikan kepentingan nonpengendali
yaitu PT Sawit Mandiri Lestari (SML),
entitas anak, dan CBI, pihak berelasi, dari
0,4% menjadi 0,01% dan 39,6% menjadi
0,63%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, PT Sawit Mandiri
Lestari (SML), a subsidiary, and CBI, a
related party, from 0.4% to 0.01% and
39.6% to 0.63%, respectively.

Per 30 Juni 2013, persentase kepemilikan
efektif Perseroan di ASP, termasuk
kepemilikan tidak langsung melalui SML
sebesar 0,01%, adalah 99,37% (2012:
60,24%).

As of June 30, 2013, percentage of
effective ownership interest of the
Company in ASP, including indirect
ownership through SML of 0.01%, is
99.37% (2012: 60.24%).

4. PT Sawit Mandiri Lestari (“SML”) 4. PT Sawit Mandiri Lestari (“SML”)

Pada tanggal 18 Juni 2013, pemegang
saham SML menyetujui penambahan
modal saham ditempatkan sebesar
Rp91.217.000. Perseroan mengambil
seluruh alokasi atas modal saham yang
baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Juni 2013. Atas transaksi tersebut,
Perseroan memperoleh peningkatan
persentase kepemilikan pada SML dari
60% menjadi 99,84%

On June 18, 2013, the shareholders of
SML approved the increase in issued
share capital amounting to Rp91,217,000.
The Company took up the full allocation of
these newly issued share capital and
made the full payment on June 21, 2013.
As a result of this transaction, the
Company increased the ownership in SML
from 60% to 99.84%.

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan persentase
kepemilikan kepentingan nonpengendali
yaitu MMS, entitas anak, dan CBI, entitas
anak, dari 0,3% menjadi 0,001% dan 39,7%
menjadi 0,16%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of non-controlling
interest, MMS, a subsidiary, and CBI, a
related party, from 0.3% to 0.001% and
39.7% to 0.16%, respectively.

Per 30 Juni 2013, persentase kepemilikan
efektif Perseroan di SML, termasuk
kepemilikan tidak langsung melalui MMS
sebesar 0,001%, adalah 99,84% (2012:
60,16%).

As of June 30, 2013, percentage of
effective ownership interest of the
Company in SML, including indirect
ownership through MMS of 0.001%, is
99.84% (2012: 60.16%).
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Kenaikan kepemilikan saham di entitas
anak di tahun 2013 (lanjutan)

Increase in ownership interest in
subsidiaries in 2013 (continued)

Dari transaksi tersebut, Perseroan mencatat
selisih transaksi dengan pihak nonpengendali
sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

From these transactions, the Company
recognized difference transactions with non-
controlling interest as disclosed in Note 26.

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012

Acquisition of entities under common
control in 2012

Kepemilikan mayoritas atas entitas anak
tersebut di atas (KSA, MMS, ASP dan SML)
diperoleh Perseroan pada kuartal keempat
tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut:

The majority ownership of the above
subsidiaries (KSA, MMS, ASP and SML) were
acquired by the Company in the fourth quarter
of 2012 with the following details:

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”) 1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)

Pada tanggal 30 November 2012, para
pemegang saham KSA menyetujui
penambahan modal saham ditempatkan
sebesar Rp18.750.000. Perseroan
mengambil seluruh alokasi atas modal
saham yang baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Desember 2012. Atas transaksi
tersebut, Perseroan memperoleh 60%
kepemilikan pada KSA.

On November 30, 2012, the shareholders
of KSA approved the increase in issued
share capital amounting to Rp18,750,000.
The Company took up the full allocation of
these newly issued share capital and
made the full payment on December 21,
2012. As a result of this transaction, the
Company acquired 60% of ownership in
KSA.

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan kepemilikan
pihak nonpengendali, PT Citra Borneo
Indah (CBI) dan PT Tanjung Sawit Abadi
(TSA), pihak berelasi, dari 99% dan 1%
menjadi 39,6% dan 0,4%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, PT Citra Borneo Indah
(CBI) and PT Tanjung Sawit Abadi (TSA),
related parties, from 99% to 39.6% and
1% to 0.4%, respectively.

Rincian atas akuisisi tersebut adalah
sebagai berikut:

The details of the acquisition are as
follows:

Nilai buku aset neto yang diakuisisi 23.964.187 Book value of net assets acquired
Harga perolehan 18.750.000 Acquisition costs

Selisih nilai transaksi restrukturisasi Difference in value of restructuring transaction of
entitas sepengendali 5.214.187 entities under common control
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
(lanjutan)

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
(continued)

Berikut ini adalah informasi keuangan KSA
pada tanggal akuisisi:

The following is a summary of KSA’s
financial information at the acquisition
date:

Jumlah/
Amount

ASET ASSETS

Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas 11.354.034 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 677.146 Trade receivables
Piutang lain-lain 214.415.731 Other receivables
Pinjaman kepada pihak berelasi 50.000.000 Loan to a related party
Persediaan 18.623.824 Inventories
Pajak dibayar di muka 10.304.174 Prepaid taxes
Aset lancar lainnya 453.424 Other current assets

Total aset lancar 305.828.333 Total current assets

Aset tidak lancar Non-current assets
Piutang lain-lain - pihak Other receivables -

berelasi 60.121.307 related parties
Aset tetap 112.267.157 Fixed assets
Tanaman perkebunan Plantation assets

Tanaman menghasilkan 102.470.282 Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan 5.520.021 Immature plantations

Investasi saham 75.000 Investment in shares of stock

Total aset tidak lancar 280.453.767 Total non-current assets

Total aset 586.282.100 Total assets

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang bank jangka pendek 11.000.000 Short-term bank loan
Utang usaha 7.418.028 Trade payables
Utang lain-lain 285.524.512 Other payables
Uang muka penjualan 9.036.650 Sales advance
Utang pajak 8.741.295 Taxes payable
Beban akrual 1.077.549 Accrued expenses
Liabilitias imbalan kerja Short-term employee benefit

karyawan jangka pendek 4.774.385 liabilities
Utang bank jangka panjang yang akan Current maturities of

jatuh tempo dalam satu tahun 23.000.000 long-term bank loans

Total liabilitas jangka pendek 350.572.419 Total current liabilities
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
(lanjutan)

1. PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)
(continued)

Berikut ini adalah informasi keuangan KSA
pada tanggal akuisisi: (lanjutan)

The following is a summary of KSA’s
financial information at the acquisition
date: (continued)

Jumlah/
Amount

Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Utang lain-lain 19.958.907 Other payables
Liabilitas pembiayan konsumen 4.062.220 Consumer finance liabilities
Liabilitas sewa pembiayaan 3.506.213 Finance lease liabilities
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi Long-term bank loan

yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 160.000.000 - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja karyawan Long-term employee benefit

jangka panjang 3.686.362 liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, neto 4.555.664 Deferred tax liabilities, net

Total liabilitas jangka panjang 195.769.366 Total non-current liabilities

Total liabilitas 546.341.785 Total liabilities

Ekuitas Equity
Modal saham 31.250.000 Share capital
Saldo laba 8.690.315 Retained earnings

Total ekuitas 39.940.315 Total equity

Total liabilitas dan ekuitas 586.282.100 Total liabilities and equity

KSA bergerak di bidang perkebunan kelapa
sawit dan pabrik kelapa sawit yang
memproduksi minyak kelapa sawit dan inti
sawit dengan kapasitas 45 MT tandan buah
segar (“TBS”) per jam (tidak diaudit).

KSA involves in operations of oil palm
plantations and operations of palm oil mill
which produces crude palm oil and palm
kernel with processing capacities of
45 MT of fresh fruit bunches (“FFB”) per
hour (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2012, KSA
memiliki lahan tanaman menghasilkan
sebesar 4.345 Hektar dan area tanaman
belum menghasilkan sebesar 433 Hektar
(tidak diaudit).

As of December 31, 2012, KSA owned
4,345 Hectares of mature plantations area
and 433 Hectares of immature plantations
area (unaudited).
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)
b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”) 2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
Pada tanggal 11 Desember 2012, para
pemegang saham MMS menyetujui
penambahan modal saham ditempatkan
sebesar Rp18.750.000. Perseroan
mengambil seluruh alokasi atas modal
saham yang baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Desember 2012. Atas transaksi
tersebut, Perseroan memperoleh 60,40%
kepemilikan pada MMS.

On December 11, 2012, the shareholders
of MMS approved the increase in issued
share capital amounting to Rp18,750,000.
The Company took up the full allocation of
these newly issued share capital and
made the full payment on December 21,
2012. As a result of this transaction, the
Company acquired 60.40% of ownership
in MMS.

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan persentase
kepemilikan kepentingan nonpengendali
yaitu CBI, pihak berelasi, dari 99% menjadi
39,6%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, CBI, a related party,
from 99% to 39.6%, respectively.

Rincian atas akuisisi tersebut adalah
sebagai berikut:

The details of the acquisition are as
follows:

Nilai buku aset neto yang diakuisisi 30.919.385 Book value of net assets acquired
Harga perolehan 18.750.000 Acquisition cost

Selisih nilai transaksi restrukturisasi Difference in value of restructuring transaction of
entitas sepengendali 12.169.385 entities under common control

Berikut ini adalah informasi keuangan MMS
pada tanggal akuisisi:

The following is a summary of MMS’
financial information at the acquisition
date:

Total/
Amount

ASET ASSETS
Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas 13.231.817 Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain 409.375.975 Other receivables
Persediaan 28.106.770 Inventories
Pajak dibayar dimuka 528.268 Prepaid taxes
Aset lancar lainnya 1.282.193 Other non-current assets

Total aset lancar 452.525.023 Total current assets

Aset tidak lancar Non-current assets
Piutang lain-lain 53.352.022 Other receivables
Aset tetap 140.423.014 Fixed assets
Tanaman perkebunan Plantation assets

Tanaman menghasilkan 202.641.456 Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan 1.044.889 Immature plantations

Investasi saham 1.000 Investment in share of stock

Total aset tidak lancar 397.462.381 Total non-current assets

Total aset 849.987.404 Total assets
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(lanjutan)

2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(continued)

Berikut ini adalah informasi keuangan MMS
pada tanggal akuisisi: (lanjutan)

The following is a summary of MMS’
financial information at the acquisition
date: (continued)

Total/
Amount

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang bank jangka pendek 30.000.000 Short-term bank loan
Utang lain-lain 252.377.374 Other payables
Pendapatan diterima dimuka 5.909.091 Unearned revenue
Utang pajak 11.176.914 Taxes payable
Beban akrual 442.811 Accrued expenses
Liabilitias imbalan kerja Short-term employee benefit

karyawan jangka pendek 1.136.932 liabilities
Utang bank jangka panjang yang akan Current maturities of

jatuh tempo dalam satu tahun 26.925.000 long-term bank loans

Total liabilitas jangka pendek 327.968.122 Total current liabilities

Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Utang lain-lain 201.736.873 Other payables
Liabilitas pembiayan konsumen 2.355.584 Consumer finance liabilities
Liabilitas sewa pembiayaan 4.422.005 Finance lease liabilities
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi Long-term bank loan

yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 252.050.000 - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja karyawan Long-term employee benefit

jangka panjang 5.504.839 liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, neto 4.170.712 Deferred tax liabilities, net

Total liabilitas jangka panjang 470.240.013 Total non-current liabilities

Total liabilitas 798.208.135 Total liabilities

Ekuitas Equity
Modal saham 31.250.000 Share capital
Saldo laba 20.529.269 Retained earnings

Total ekuitas 51.779.269 Total equity

Total liabilitas dan ekuitas 849.987.404 Total liabilities and equity
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(lanjutan)

2. PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(continued)

MMS bergerak di bidang perkebunan
kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang
memproduksi minyak kelapa sawit dan inti
sawit dengan kapasitas produksi 45 MT
tandan buah segar (“TBS”) per jam dan
pabrik inti sawit dengan kapasitas produksi
150 MT inti sawit per hari (tidak diaudit).

MMS is involved in the operations of oil
palm plantations and operations palm oil
mill which produces crude palm oil and
palm kernel with processing capacities of
45 MT of fresh fruit bunches (“FFB”) per
hour and kernel crushing plant with
processing capacities of 150 MT of palm
kernel per day (unaudited).

3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”) 3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”)

Pada tanggal 11 Desember 2012, para
pemegang saham ASP menyetujui
penambahan modal saham ditempatkan
sebesar Rp750.000. Perseroan mengambil
seluruh alokasi atas modal saham yang
baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Desember 2012. Atas transaksi
tersebut, Perseroan memperoleh 60%
kepemilikan pada ASP.

On December 11, 2012, the shareholders
of ASP approved the increase in issued
share capital amounting to Rp750,000.
The Company took up the full allocation of
these newly issued share capital and
made the full payment on December 21,
2012. As a result of this transaction, the
Company acquired 60% of ownership in
ASP.

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan persentase
kepemilikan kepentingan nonpengendali
yaitu PT Sawit Mandiri Lestari (SML),
entitas anak, dan CBI, pihak berelasi, dari
1% menjadi 0,4% dan 99% menjadi 39,6%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, PT Sawit Mandiri
Lestari (SML), a subsidiary, and CBI, a
related party, from 1% to 0.4% and 99%
to 39.6%, respectively.

Per 31 Desember 2012, persentase
kepemilikan efektif Perseroan di ASP,
termasuk kepemilikan tidak langsung
melalui SML sebesar 0,4%, adalah
60,24%.

As of December 31, 2012, the percentage
of effective ownership interest of the
Company at ASP, including indirect
ownership through SML of 0.4%, is
60.24%.
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”)
(lanjutan)

3. PT Ahmad Saleh Perkasa (“ASP”)
(continued)

Rincian atas akuisisi tersebut adalah
sebagai berikut:

The details of the acquisition are as
follows:

Nilai buku aset neto yang diakuisisi 160.607 Book value of net assets acquired
Harga perolehan 750.000 Acquisition cost

Selisih nilai transaksi restrukturisasi Difference in value of restructuring transaction of
entitas sepengendali (589.393 ) entities under common control

Berikut ini adalah informasi keuangan ASP
pada tanggal akuisisi:

The following is a summary of ASP’s
financial information at the acquisition
date:

Jumlah/
Amount

ASET ASSETS

Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas 21.614 Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain 750.000 Other receivable

771.614

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang lain-lain 468.068 Other payables
Beban akrual 37.500 Accrued expenses
Utang pajak 3.290 Taxes payable

Total liabilitas jangka pendek 508.858 Total current liabilities

Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Utang lain-lain 5.000 Other payables

Total liabilitas 513.858 Total liabilities

Ekuitas Equity
Modal saham 1.250.000 Share capital
Akumulasi defisit (992.244) Accumulated deficit

Total ekuitas 257.756 Total equity

Total liabilitas dan ekuitas 771.614 Total liabilities and equity
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b.    Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

4. PT Sawit Mandiri Lestari (“SML”) 4. PT Sawit Mandiri Lestari (“SML”)

Pada tanggal 12 Desember 2012, para
pemegang saham SML menyetujui
penambahan modal saham ditempatkan
sebesar Rp225.000. Perseroan mengambil
seluruh alokasi atas modal saham yang
baru ditempatkan tersebut dan
membayarnya secara penuh pada tanggal
21 Desember 2012. Atas transaksi
tersebut, Perseroan memperoleh 60%
kepemilikan pada SML.

On December 12, 2012, shareholders of
SML approved the increase in issued
share capital amounting to Rp225,000.
The Company took up the full allocation of
these newly issued share capital and
made the full payment on December 21,
2012. As a result of this transaction, the
Company acquired 60% of ownership in
SML.

Kontribusi Perseroan atas seluruh modal
saham yang baru ditempatkan tersebut
menyebabkan penurunan persentase
kepemilikan kepentingan nonpengendali
yaitu MMS, entitas anak, dan CBI, pihak
berelasi, dari 0,67% menjadi 0,3% dan
99,33% menjadi 39,7%.

The Company’s full contribution of
the newly issued share capital decreased
the ownership interest of the non-
controlling interest, MMS, a subsidiary,
and CBI, a related party, from 0.67% to
0.3% and 99.33% and 39.7%,
respectively.

Per 31 Desember 2012, persentase
kepemilikan efektif Perseroan di SML,
termasuk kepemilikan tidak langsung
melalui MMS sebesar 0,3%, adalah
60,16%.

As of December 31, 2012, percentage of
ownership interest of the Company at
SML, including indirect ownership through
MMS of 0.3%, is 60.16%.

Rincian atas akuisisi tersebut adalah
sebagai berikut:

The details of the acquisition are as follows:

Nilai buku aset neto yang diakuisisi (388.124 ) Book value of net assets acquired
Harga perolehan 225.000 Acquisition cost

Selisih nilai transaksi restrukturisasi Difference in value of restructuring transaction
entitas sepengendali (613.124 ) of entities under common control
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Entitas anak (lanjutan) b. Subsidiaries (continued)

Akuisisi atas entitas sepengendali di tahun
2012 (lanjutan)

Acquisition of entities under common
control in 2012 (continued)

4. PT Sawit Mandiri Lestari (“SML”)
(lanjutan)

4. PT Sawit Mandiri Lestari (“SML”)
(continued)

Berikut ini adalah informasi keuangan SML
pada tanggal akuisisi:

The following is summary of SML’s financial
information at the acquisition date:

Jumlah/
Amount

ASET ASSETS
Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas 118.580 Cash and cash equivalents

Aset tidak lancar Non-current assets
Piutang lain-lain 201.070 Other receivables
Aset tetap 21.218 Fixed assets
Investasi saham 205.000 Investments in shares of stock

Total aset tidak lancar 427.288 Total non-current assets

Total aset 545.868 Total assets

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang lain-lain 136.372 Other payables
Beban akrual 64.858 Accrued expenses
Utang pajak 4.241 Taxes payable

Total liabilitas jangka pendek 205.471 Total current liabilities

Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Utang lain-lain 994.128 Other payables

Total liabilitas 1.199.599 Total liabilities

Ekuitas Equity
Modal saham 375.000 Share capital
Akumulasi defisit (1.028.731) Accumulated deficit

Total ekuitas (653.731 ) Total equity

Total liabilitas dan ekuitas 545.868 Total liabilities and equity
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”)
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(”ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,
serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) No. VIII.G.7
Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK
No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012
mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

The consolidated financial statements have been
prepared and presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards
(“SAK”), which comprise the Statements of
Financial Accounting Standards (“PSAK”) and
Interpretations to Financial Acccounting
Standards (“ISAK”) issued by the Financial
Accounting Standards Board of the Indonesian
Institute of Accountants, and Rule of Capital
Market and Financial Institution Supervisory
Agency (“BAPEPAM-LK”) No. VIII.G.7 Attachment
of Chairman of BAPEPAM’s decision No. KEP-
347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding
Presentation and Disclosure of the Financial
Statements of Issuers or Public Company.

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
secara konsisten dalam penyajian laporan
keuangan konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan
2012 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan
1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut:

The significant accounting policies were applied
consistently in the preparation of the consolidated
financial statements for the sixth-month periods
ended June 30, 2013 and 2012 and for the years
ended December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009 are as follow:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian

a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements

Laporan keuangan konsolidasian disusun
berdasarkan konsep akrual kecuali untuk
laporan arus kas konsolidasian, dan
menggunakan konsep biaya historis, kecuali
seperti yang disebutkan dalam catatan atas
laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

The consolidated financial statements have
been prepared on the accrual basis except for
the consolidated statement of cash flows, and
using the historical cost concept of accounting,
except as disclosed in the relevant notes to the
consolidated financial statements.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan
dengan menggunakan metode langsung,
menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas
dan setara kas yang diklasifikasikan sebagai
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows,
which have been prepared using the direct
method, present receipts and disbursements
of cash and cash equivalents classified into
operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam
laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah
yang merupakan mata uang fungsional
Perseroan dan entitas anak.

The presentation currency used in the
consolidated financial statements is Rupiah
which is the Company and subsidiaries’
functional currency.

Tahun buku Grup adalah 1 Januari -
31 Desember.

The financial reporting period of the Group is
January 1 - December 31.

Seluruh angka dalam laporan keuangan
konsolidasian ini, dinyatakan dalam dan
dibulatkan menjadi ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain.

All figures in the consolidated financial
statements are rounded to, and stated in,
thousands of Rupiah, unless otherwise stated.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian b. Consolidation principles

Laporan keuangan konsolidasian meliputi
laporan keuangan Perseroan dan entitas anak
(“Grup”) seperti yang disebutkan pada
Catatan 1b, dimana Perseroan baik secara
langsung atau tidak langsung, memiliki lebih
dari 50% kepemilikan saham dan dikendalikan
oleh Perseroan.

The consolidated financial statements include
the accounts of the Company and the
subsidiaries (the “Group”) as mentioned in
Note 1b, in which the Company owns more
than 50% share ownership, either directly or
indirectly and is controlled by the Company.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal
akusisi, yaitu tanggal dimana Grup
memperoleh pengendalian, dan tetap
dikonsolidasi sampai pengendalian tersebut
berhenti. Pengendalian dianggap ada apabila
Grup memiliki, baik secara langsung atau tidak
langsung melalui entitas anak, lebih dari 50%
hak suara dari suatu entitas.

Subsidiaries are fully consolidated from the
dates of acquisition, being the date on which
the Group obtained control, and continue to be
consolidated until the date such control
ceases. Control is presumed to exist if the
Group owns, directly or indirectly through
subsidiaries, more than 50% of the voting
power of an entity.

Semua transaksi dan saldo yang material
antara Perseroan dengan setiap entitas anak
dan antar entitas anak telah dieliminasi untuk
menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha
Grup sebagai satu kesatuan usaha.

All material transactions and balances
between the Company and each of the
subsidiaries and between the subsidiaries are
eliminated to reflect the financial position and
the results of operations of the Group as one
business entity.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas
induk pada entitas anak yang tidak
mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat
sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini
transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya
sebagai pemilik).

An increase or decrease in a parent's
ownership interest that does not result in a
loss of control is accounted for as an equity
transaction, i.e. a transaction with owners in
their capacity as owners.

Dalam keadaan tersebut, nilai tercatat
kepentingan pengendali dan nonpengendali
disesuaikan untuk mencerminkan perubahan
bagian relatifnya atas entitas anak. Setiap
perbedaan antara total kepentingan
nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar
imbalan yang diberikan atau diterima diakui
secara langsung dalam ekuitas dan
diatribusikan pada pemilik entitas induk.

When the proportion of the equity held by non-
controlling interests changes, an entity shall
adjust the carrying amounts of the controlling
and non-controlling interests to reflect the
changes in their relative interests in the
subsidiary. The entity shall recognise directly
in equity any difference between the amount
by which the non-controlling interests are
adjusted and the fair value of the consideration
paid or received, and attribute it to the owners
of the parent entity.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan) b. Consolidation principles (continued)

Jika entitas induk kehilangan pengendalian
atas entitas anak, maka Grup:
• menghentikan pengakuan aset (termasuk

setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;

In case of loss of control over a subsidiary,
the Group:
• derecognizes the assets (including

goodwill) and liabilities of the subsidiary;
• menghentikan pengakuan jumlah tercatat

setiap kepentingan nonpengendali pada
entitas anak;

• derecognizes the carrying amount of any
non-controlling interest in the subsidiary;

• mengakui nilai wajar pembayaran yang
diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa
atau keadaan yang mengakibatkan
hilangnya pengendalian;

• recognizes the fair value of the
consideration received (if any), from the
transaction, event or circumstances that
resulted in the loss of control;

• mengakui setiap sisa investasi pada
entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya
pada tanggal hilangnya pengendalian;

• recognizes the fair value of any
investment retained at the date when
control is lost;

• mereklasifikasi keuntungan atau kerugian
yang sebelumnya telah diakui dalam
pendapatan komprehensif lain ke laba
rugi atau mengalihkan secara langsung ke
saldo laba;

• mengakui setiap perbedaan yang
dihasilkan sebagai keuntungan atau
kerugian dalam laba rugi yang dapat
diatribusikan pada entitas induk.

• reclassifies profit or loss previously
recognized in other comprehensive
income to profit of loss or retained
earnings, as appropriate;

• recognizes any resulting difference as a
gain or loss in profit or loss attributable to
the parent.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan
bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari
entitas anak yang tidak dapat diatribusikan
secara langsung maupun tidak langsung oleh
Perseroan, yang masing-masing disajikan
dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian dan dalam ekuitas dalam
laporan posisi keuangan konsolidasian,
terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk.

Non-controlling interest represents the portion
of the profit or loss and net assets of the
subsidiaries attributable to equity interests
that are not owned directly or indirectly by the
Company, which are presented in the
consolidated statements of comprehensive
income and under the equity section of the
consolidated statements of financial position,
respectively, separately from the
corresponding portion attributable to the
owners of the parent company.

Seluruh kerugian entitas anak diatribusikan
kepada kepentingan nonpengendali bahkan
jika hal ini mengakibatkan kepentingan
nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are
attributed to the non-controlling interest even
if such losses result in a deficit balance for
the non-controlling interest.



296296

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

30

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Kombinasi bisnis c. Business combinations

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan
metode akuisisi. Biaya perolehan suatu
akuisisi diukur sebagai penjumlahan atas
imbalan yang dialihkan, yang diukur pada nilai
wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah atas
kepentingan nonpengendali (“KNP”) di entitas
yang diakuisisi. Biaya atas transaksi yang
terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban
pada periode berjalan.

Business combinations are accounted for
using the acquisition method. The cost of an
acquisition is measured as the sum of the
consideration transferred, measured at fair
value at acquisition date, and amount of the
non-controlling interest (“NCI”) in entities
acquired. Transaction costs that occur are
directly expensed and are recorded as an
expense in the current period.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis,
Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset
keuangan yang diperoleh dan liabilitas
keuangan yang diambil alih berdasarkan pada
persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan
kondisi terkait lain yang ada pada tanggal
akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif
melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang
diakuisisi.

When the Group acquires a business, it
assesses the financial assets and liabilities
assumed for appropriate classification and
designation in accordance with the contractual
terms, economic circumstances and pertinent
conditions as at the acquisition date. This
includes the separation of embedded
derivatives in host contracts by the acquiree.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan
secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur
kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki
sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada
nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui
keuntungan atau kerugian yang dihasilkan
sebagai laba rugi dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian.

If the business combination is achieved in
stages, the acquirer’s previously held equity
interest in the acquiree is remeasured to fair
value at the acquisition date and is recognized
as gain or loss in the consolidated statement of
comprehensive income.

Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak
pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada
tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas
imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi
yang diklasifikasikan sebagai aset atau
liabilitas, akan diakui dalam komponen laba
rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai
dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Jika
diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan
kontinjensi tidak diukur kembali dan
penyelesaian selanjutnya diperhitungkan
dalam ekuitas.

Any contingent consideration to be transferred
by the acquirer will be recognized at fair value
at the acquisition date. Subsequent changes to
the fair value of the contingent consideration
which is deemed to be an asset or liability, will
be recognized either in profit and loss or other
comprehensive income in accordance with
PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial
Instruments: Recognition and Measurement”. If
the contingent consideration is classified as
equity, it should not be remeasured until it is
finally settled within equity.



297

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

31

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Kombinasi bisnis (lanjutan) c. Business combinations (continued)

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur
pada harga perolehan yang merupakan selisih
lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan
dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari
aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas
yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang
dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang
diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian.

  At acquisition date, goodwill is initially
measured at cost being the excess of the
aggregate of the consideration transferred and
the amount recognized for NCI over the net
identifiable assets acquired and liabilities
assumed. If this consideration is lower than the
fair value of the net assets of the Subsidiary
acquired, the difference is recognized in the
consolidated statement of comprehensive
income.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur
sebesar biaya perolehan dikurangi dengan
akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan
penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari
kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi,
dialokasikan ke setiap unit penghasil kas
(“UPK”) yang diharapkan mendapatkan
manfaat dari kombinasi bisnis tersebut,
terlepas dari apakah aset dan liabilitas lainnya
dari entitas yang diakuisisi ditetapkan ke unit
penghasil kas tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured
at cost less accumulated impairment. For the
purpose of impairment, goodwill acquired from
business combinations, from the acquisition
date, is allocated to each cash generating
units (“CGU”) that are expected to benefit from
the business combination, regardless of
whether other assets and liabilities of the
acquired entity was assigned to the cash
generating unit.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu
UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut
dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan
dengan operasi yang dihentikan tersebut
termasuk dalam jumlah tercatat operasi
tersebut ketika menentukan keuntungan atau
kerugian dari pelepasan. Goodwill yang
dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai
relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK
yang ditahan.

Where goodwill forms part of a CGU and part
of the operation within that unit is disposed of,
the goodwill associated with the operation
disposed of is included in the carrying amount
of the operation when determining the gain or
loss on disposal of the operation. Goodwill
disposed of in this circumstance is measured
based on the relative values of the operation
disposed of and the portion of the CGU
retained.

d. Kombinasi bisnis entitas sepengendali d. Common control business combination

Efektif tanggal 1 Januari 2013, Grup
menerapkan PSAK No. 38, ”Kombinasi bisnis
entitas sepengendali” (PSAK No. 38). PSAK
No. 38 tersebut terutama mengatur kombinasi
bisnis yang melibatkan entitas sepengendali.

Effective January 1, 2013, the Group adopted
PSAK No. 38, ”Common control business
combination” (PSAK No. 38). PSAK No. 38
principally establishes business combination
involving entities under common control.

Penerapan PSAK No. 38 ini tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan
keuangan dan pengungkapan dalam laporan
keuangan konsolidasian.

The adoption of PSAK No. 38 has no
significant impact on the financial reporting
and disclosures in the consolidated financial
statements.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Kombinasi bisnis entitas sepengendali
(lanjutan)

d. Common control business combination
(continued)

Kombinasi bisnis antar entitas sepengendali
diperlakukan sesuai dengan PSAK No. 38.
Berdasarkan PSAK No. 38, transaksi
kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa
pengalihan bisnis yang dilakukan dalam
rangka reorganisasi entitas-entitas yang
berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan
merupakan perubahan kepemilikan dalam arti
substansi ekonomi, sehingga transaksi
tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi
kelompok usaha secara keseluruhan ataupun
bagi entitas individual dalam Grup tersebut.

Business combination involving entities under
common control is accounted in accordance
with PSAK No. 38. Under PSAK No. 38,
business combination of entities under
common control transactions, such as
transfers of business conducted within the
framework of the reorganization of the entities
that are in the same Group, is not a change of
ownership in terms of economic substance, so
that the transaction does not result in a gain or
loss for the Group as a whole or for individual
entities within the Group.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas
sepengandali tidak menyebabkan perubahan
substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis
yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut
diakui pada jumlah tercatat berdasarkan
metode penyatuan kepemilikan.

Since the business combination transaction of
entities under common control does not result
to change in the economic substance are
exchanged ownership of the business, the
transactions is recognized in the carrying
amount based on the pooling of interest
method.

Dalam menerapkan metode penyatuan
kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan
dari entitas yang bergabung, untuk periode
terjadinya kombinasi bisnis entitas
sepengendali dan untuk periode komparatif
sajian, disajikan sedemikan rupa seolah-olah
penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal
periode entitas yang bergabung berada dalam
sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-
unsur laporan keuangan tersebut merupakan
jumlah tercatat dari entitas yang bergabung
dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.
Selisih antara imbalan yang dialihkan dan
jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi
bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas
dalam pos tambahan modal disetor.

In applying the pooling-of-interests method, the
components of the financial statements for the
period during which the restructuring occurred
and for other periods presented for comparison
purposes, are presented in such a manner as
if the restructuring has already happened since
the beginning of the entity is under common
control. The carrying values of the elements of
those statements is the carrying amount of the
joining entity in a business combination under
common control. The difference between the
consideration transferred and the carrying
amount of any business combination under
common control transactions in equity and
presented at additional paid in capital.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing

e. Foreign currency transactions and
balances

Laporan keuangan konsolidasian Grup
disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan
mata uang fungsional Perseroan. Setiap
entitas anak menentukan mata uang
fungsional dalam transaksi-transaksi yang
termasuk dalam laporan keuangan pada setiap
entitas diukur dengan mata uang fungsional
tersebut.

The Group’s consolidated financial statements
are presented in Rupiah, which is also the
Company’s functional currency. Each
subsidiary determines its own functional
currency and items included in the financial
statements of each entity are measured using
that functional currency.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat
dalam Rupiah dengan menggunakan kurs
yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada
tanggal pelaporan keuangan, aset dan
liabilitas moneter dalam mata uang asing
dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual
dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
pada tanggal transaksi perbankan terakhir
untuk periode/tahun yang bersangkutan, dan
laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan
atau dibebankan pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian periode/tahun
berjalan.

Transactions involving foreign currencies are
recorded in Rupiah at the rates of exchange
prevailing at the time the transactions are
made. At the financial reporting dates,
monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are adjusted to reflect the
average of the selling and buying rates of
exchange prevailing at the last banking
transaction date of the period/year, as
published by Bank Indonesia, and any
resulting gains or losses are credited or
charged to the current period/year
consolidated statements of comprehensive
income/loss.

Transaksi-transaksi non-moneter dalam mata
uang asing yang diukur dengan metode biaya
historis dijabarkan menggunakan kurs pada
tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-
transaksi non-moneter dalam mata uang asing
yang diukur pada nilai wajar dijabarkan
menggunakan kurs pada tanggal penentuan
nilai wajar tersebut.

Non-monetary items that are measured in
terms of historical cost in a foreign currency
are translated using the exchange rates as at
the dates of the initial tranasctions. Non-
monetary items measured at fair value in a
foreign currency are translated using the
exchange rates at the date when the fair value
determined.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs
yang timbul dari transaksi dalam mata uang
asing dan penjabaran aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing ke mata uang
Rupiah dibebankan pada laba rugi periode
berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian
selisih kurs yang timbul dari aset keuangan
dalam mata uang asing yang merupakan
lindung nilai atas komitmen pengeluaran
modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs
tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga
pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu
keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut
akan diakui sebagai bagian dari biaya
perolehan aset.

Exchange gains and losses arising on foreign
currency transactions and on the translation of
foreign currency monetary assets and liabilities
into Rupiah are recognized in the current
period’s profit or loss, with the exception of
exchange differences on foreign currency
financial assets that provide a hedge against
capital expenditure commitment. These are
recognized directly to equity until the
recognition of the assets, at which time they
are recognized as part of the assets
acquisition costs.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing (lanjutan)

e. Foreign currency transactions and
balances (continued)

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009, nilai tukar yang
digunakan adalah sebagai berikut (nilai penuh
dalam Rupiah):

The exchange rates used as of June 30, 2013
and December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009 were as
follows (full amount in Rupiah):

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Rupiah/1 Dolar AS 9.929 9.670 9.068 8.991 9.400 Rupiah/1 US Dollar
Rupiah/1 Euro 12.977 12.810 11.739 11.950 13.510 Rupiah/1 Euro

f. Instrumen keuangan f. Financial instruments

i. Aset keuangan i. Financial assets

Pengakuan awal dan pengukuran Initial recognition and measurement

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 
No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan
sebagai salah satu dari aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang,
investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan
aset keuangan tersedia untuk dijual, mana
yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi
aset keuangan saat pengakuan awal dan,
jika diperbolehkan dan sesuai, akan
melakukan evaluasi atas klasifikasi ini
pada setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK
No. 55 (Revised 2011) are classified as
financial assets at fair value through profit
or loss, loans and receivables, held-to-
maturity investments, or available-for-sale
financial assets, as appropriate. The Group
determines the classification of its financial
assets at initial recognition and, where
allowed and appropriate, re-evaluates this
designation at each financial year-end.

Pada saat pengakuan awalnya, aset
keuangan diukur pada nilai wajar, dan
dalam hal aset keuangan tidak diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi, ditambah
dengan biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.

Financial assets initially are measured at
fair value, and in the case of financial
assets not at fair value through profit or
loss, plus directly attributable transaction
costs.

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

Aset keuangan Grup mencakup kas dan
setara kas, kas dan setara kas yang
dibatasi penggunannya, piutang usaha -
pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga
dan pihak berelasi, pinjaman kepada pihak
berelasi yang diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan dan piutang serta
investasi saham yang diklasifikasikan
sebagai aset keuangan tersedia untuk
dijual.

The Group’s financial assets include cash
and cash equivalents, restricted cash and
cash equivalents, trade receivables - third
parties, other receivables third parties and
related parties, loans to related parties that
are classified as loans and receivables,
and investment in shares of stock that are
classified as available-for-sale financial
assets.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan non-derivatif
dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di
pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset
keuangan tersebut selanjutnya diukur
sebesar biaya perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku
bunga efektif (SBE). Amortisasi tingkat
bunga efektif dan kerugian penurunan nilai
diakui sebagai laba atau rugi.

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market. After initial recognition, such
financial assets are subsequently
measured at amortized cost using the
effective interest rate (EIR) method.
Effective interest rate amortization and loss
on impairment are recognized in profit or
loss.

Aset keuangan tersedia untuk dijual
adalah aset keuangan non-derivatif yang
ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual
atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga
kategori sebelumnya. Setelah pengukuran
awal, aset keuangan tersedia untuk dijual
diukur dengan nilai wajar dengan
keuntungan atau kerugian yang belum
terealisasi diakui dalam ekuitas sampai
investasi tersebut dihentikan
pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan
atau kerugian kumulatif yang sebelumnya
diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi
ke dalam laba atau rugi.

Financial assets available for sale are
non-derivative financial assets that are
designated as available for sale or are not
classified in any of the three previous
categories. After initial measurement,
financial assets available for sale are
measured at fair value with unrealized
gains or losses recognized in equity until
the investment is derecognized. At that
time, the cumulative gain or loss
previously recognized in equity shall be
reclassified into profit or loss.

Perseroan dan entitas anak (KSA, MMS
dan SML) memiliki investasi yang
diklasifikasikan sebagai aset keuangan
tersedia untuk dijual yaitu investasi saham
yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan
pemilikan modal kurang dari 20%. Dengan
demikian, investasi tersebut dinyatakan
sebesar biaya perolehan.

The Company and subsidaries (KSA,
MMS and SML) have investment
classified as financial assets available-for-
sale which is investment in share of stock
that do not have readily determinable fair
value in which the equity interest is less
than 20%. Therefore, the investment is
carried at cost.



302302

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

36

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Penghentian pengakuan Derecognition

Grup menghentikan pengakuan aset
keuangan, jika dan hanya jika, hak
kontraktual untuk menerima arus kas yang
berasal dari aset keuangan tersebut
berakhir; atau Grup memindahkan hak
untuk menerima arus kas yang berasal
dari aset keuangan atau menanggung
kewajiban untuk membayarkan arus kas
yang diterima tersebut secara penuh
tanpa penundaan berarti kepada pihak
ketiga dibawah kesepakatan pelepasan
(pass through arrangement); dan (a) Grup
telah memindahkan secara substansial
seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau
(b) Grup tidak memindahkan maupun
tidak memiliki secara substansial seluruh
risiko dan manfaat atas aset, namun telah
memindahkan pengendalian atas aset.

The Group derecognizes a financial asset
if, and only if, the contractual rights to
receive cash flows from the asset have
expired; or the Group has transferred its
rights to receive cash flows from the asset
or has assumed an obligation to pay the
received cash flows in full without material
delay to a third party under a ‘pass
through’ arrangement; and either (a) the
Group has transferred substantially all the
risks and rewards of the asset, or (b) the
Group has neither transferred nor retained
substantially all the risks and rewards of
the asset, but has transferred control of
the asset.

Penurunan nilai aset keuangan Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup
melakukan penilaian apakah terdapat bukti
yang obyektif bahwa suatu aset keuangan
atau kelompok aset keuangan dianggap
mengalami penurunan nilai jika dan hanya
jika, ada bukti yang obyektif mengenai
penurunan nilai sebagai akibat dari satu
atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal dari aset (pada saat
terjadinya ‘peristiwa kerugian’) dan bahwa
peristiwa kerugian tersebut memiliki
dampak pada estimasi arus kas masa
depan dari aset keuangan atau kelompok
aset keuangan yang dapat diestimasi
secara handal.

The Group assesses at each reporting
date whether there is any objective
evidence that a financial asset or a group
of financial assets is deemed to be
impaired if and only if, there is objective
evidence of impairment as a result of one
or more events that has occurred after the
initial recognition of the asset (as incurred
‘loss event’) and that the loss event has
an impact on the estimated future cash
flows of the financial assets or group of
financial assets that can be realibly
estimated.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)

Impairment of financial assets
(continued)

Grup pertama kali menentukan apakah
terdapat bukti obyektif mengenai
penurunan nilai secara individual atas aset
keuangan yang signifikan secara
individual, dan untuk aset keuangan yang
tidak signifikan secara individual
ditentukan penurunan nilai secara kolektif.
Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti
obyektif mengenai penurunan nilai atas
aset keuangan yang dinilai secara
individual, terlepas aset keuangan tersebut
signifikan atau tidak, maka entitas
memasukkan aset tersebut ke dalam
kelompok aset keuangan yang memiliki
karakteristik risiko kredit yang sejenis dan
menilai penurunan nilai kelompok tersebut
secara kolektif. Aset yang penurunan
nilainya dinilai secara individual, dan untuk
itu kerugian penurunan nilai diakui atau
tetap diakui, tidak termasuk dalam
penilaian penurunan nilai secara kolektif.

The Group first assesses individually
whether objective evidence of impairment
exists individually for financial assets that
are individually significant, or collectively
for financial assets that are not individually
significant. If the Group determines that no
objective evidence of impairment exists for
an individually assessed financial asset,
whether significant or not, it includes the
asset in financial assets with similar credit
risk characteristics and collectively
assesses them for impairment. Assets that
are individually assessed for impairment
and for which an impairment loss is, or
continues to be, recognized are not
included in a collective assessment of
impairment.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti
obyektif mengenai penurunan nilai secara
individual dan kolektif. Jika terdapat bukti
obyektif bahwa kerugian penurunan nilai
telah terjadi atas aset keuangan yang
dicatat berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi, maka jumlah kerugian
tersebut diukur sebagai selisih antara nilai
tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus
kas masa datang yang didiskonto
menggunakan suku bunga efektif yang
berlaku di pasar dari aset keuangan
tersebut. Nilai tercatat aset keuangan
tersebut dikurangi menggunakan pos
cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi
diakui pada laba atau rugi.

The Group assesses whether objective
evidence of impairment exists individually
and collectively. If there is objective
evidence that an impairment loss on
financial assets carried at amortized cost
has been incurred, the amount of the loss
is measured as the difference between
the asset's carrying amount and the
present value of estimated future cash
flows discounted at the financial asset's
original effective interest rate. The
carrying amount of the asset is reduced
through the use of an allowance account.
The impairment loss is recognized profit
or loss.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)

Impairment of financial assets
(continued)

Aset keuangan dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi

Financial assets carried at amortized cost

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas
aset keuangan yang telah diturunkan
nilainya dikurangi secara langsung atau
jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke
pos cadangan, jumlah tersebut
dihapusbukukan terhadap nilai tercatat
aset keuangan tersebut.

When the asset becomes uncollectible,
the carrying amount of impaired financial
assets is reduced directly or if an amount
was charged to the allowance account,
the amounts charged to the allowance
account are written off against the
carrying value of the financial asset.

Untuk menentukan adanya bukti obyektif
bahwa kerugian penurunan nilai telah
terjadi, Grup mempertimbangkan faktor-
faktor misalnya probabilitas kebangkrutan
atau kesulitan keuangan yang signifikan
dari debitur dan gagal bayar atau
keterlambatan pembayaran yang
signifikan.

To determine whether there is objective
evidence that an impairment loss on
financial assets has been incurred; the
Group considers factors such as the
probability of insolvency or significant
financial difficulties of the debtor and
default or significant delay in payments.

Jika pada periode berikutnya, jumlah
kerugian penurunan nilai berkurang dan
pengurangan tersebut dapat dikaitkan
secara obyektif pada peristiwa yang terjadi
setelah penurunan nilai diakui, maka
kerugian penurunan nilai yang sebelumnya
diakui harus dipulihkan sepanjang
pemulihan tersebut tidak mengakibatkan
nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya
perolehan diamortisasi pada tanggal
pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan
aset keuangan diakui pada laba atau rugi.

If in a subsequent period, the amount of
the impairment loss decreases and the
decrease can be related objectively to an
event occurring after the impairment was
recognized, the previously recognized
impairment loss is reversed to the extent
that the carrying amount of the asset does
not exceed its amortized cost at the
reversal date. The amount of reversal is
recognized in profit or loss.



305305

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

39

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)

Impairment of financial assets
(continued)

Aset keuangan dicatat pada biaya
perolehan

Financial assets carried at cost

Jika terdapat bukti obyektif bahwa
kerugian penurunan nilai telah terjadi,
maka jumlah kerugian penurunan nilai
diukur berdasarkan selisih antara nilai
tercatat aset keuangan dengan nilai kini
dan estimasi arus kas masa mendatang
yang didiskontokan pada tingkat
pengembalian yang berlaku di pasar untuk
aset keuangan serupa (tidak termasuk
ekspektasi kerugian kredit masa datang
yang belum terjadi).

When there is objective evidence that an
impairment loss has occurred, the amount
of the impairment loss is measured as the
difference between the carrying amount of
the financial asset and the present value
of estimated future cash flows discounted
at the current market rate of return for a
similar financial asset (excluding future
expected credit losses that have not yet
been incurred).

ii. Liabilitas keuangan ii. Financial liabilities

Pengakuan awal dan pengukuran Initial recognition and measurement

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup
PSAK No. 55 (Revisi 2011)
diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang
diukur pada biaya perolehan yang
diamortisasi atau derivatif yang ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai dalam
lindung nilai yang efektif, mana yang
sesuai. Pada tanggal pelaporan, Grup
tidak memiliki liabilitas keuangan selain
yang diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan yang diamortisasi. Grup
menetapkan klasifikasi atas liabilitas
keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of
PSAK No. 55 (Revised 2011) are
classified as financial liabilities at fair
value through profit or loss, financial
liabilities measured at amortized cost, or
as derivatives designated as hedging
instruments in an effective hedge, as
appropriate. As at the reporting dates, the
Group has no other financial liabilities
other than those classified as financial
liabilities measured at amortized cost. The
Group determines the classification of its
financial liabilities at initial recognition.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam
bentuk liabilitas keuangan yang diukur
pada biaya perolehan yang diamortisasi
dicatat pada nilai wajar, termasuk biaya
transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung.

Financial liabilities in the form of financial
liabilities measured at amortized cost are
initially recognized at their fair values,
inclusive of directly attributable transaction
costs.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan) ii. Financial liabilities (continued)

Pengakuan awal dan pengukuran
(lanjutan)

Initial recognition and measurement
(continued)

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang
usaha - pihak berelasi dan pihak ketiga,
beban akrual, liabilitas imbalan kerja
karyawan jangka pendek, utang lain-lain -
pihak berelasi dan pihak ketiga, liabilitas
pembiayaan konsumen, liabilitas sewa
pembiayaan, dan utang bank yang
diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi.

The Group’s financial liabilities include
trade payables - related parties and third
parties, accrued expenses, short-term
employee benefit liabilities, other payables
- related parties and third parties,
consumer finance liabilities, finance lease
liabilities, and bank loans which classified
as financial liabilities are measured at
amortized cost.

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, seluruh liabilitas
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode bunga efektif,
kecuali untuk derivatif, yang diukur pada
nilai wajar, kecuali efek diskonto akan
tidak material, dalam hal mereka
dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Subsequent to initial recognition, all
financial liabilities are measured at
amortized cost using the effective interest
rate method, except for derivatives, which
are measured at fair value, unless the
effect of discounting would be immaterial,
in which case they are stated at cost.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam
laba rugi pada saat liabilitas dihentikan
pengakuannya serta melalui proses
amortisasi.

Gains and losses are recognized in profit
or loss when the liabilities are
derecognized and through the
amortization process.

Penghentian pengakuan Derecognition

Liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya ketika liabilitas yang
ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau
dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika
liabilitas keuangan saat ini digantikan
dengan yang lain dari pemberi pinjaman
yang sama dengan persyaratan yang
berbeda secara substansial, atau
modifikasi secara substansial atas
ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini
ada, maka pertukaran atau modifikasi
tersebut dicatat sebagai penghapusan
liabilitas keuangan awal dan pengakuan
liabilitas keuangan baru, dan selisih antara
nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut
diakui dalam laba rugi.

A financial liability is derecognized when
the obligation specified in the contract is
discharged or cancelled or expired. When
an existing financial liability is replaced by
another from the same lender on
substantially different terms, or the terms
of an existing liability are substantially
modified, such an exchange or
modification is treated as a derecognition
of the original liability and the recognition
of a new liability, and the difference in the
respective carrying amounts is recognized
in profit or loss.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

iii. Saling hapus instrumen keuangan iii. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan
saling hapus dan nilai neto dilaporkan
dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian jika, dan hanya jika,
terdapat hak legal untuk saling hapus
jumlah yang diakui dan ada intensi untuk
menyelesaikan pada jumlah neto, atau
untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas pada saat
bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are
offset and the net amount are reported in
the consolidated statements of financial
position if, and only if, there is a currently
enforceable legal right to offset the
recognized amounts and there is an
intention to settle on a net basis, or to
realize the assets and settle the liabilities
simultaneously.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan iv. Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang
diperdagangkan di pasar aktif pada setiap
tanggal pelaporan ditentukan dengan
mengacu pada kuotasi harga pasar atau
kuotasi harga pedagang efek (harga
penawaran untuk posisi beli dan harga
permintaan untuk posisi jual), tidak
termasuk pengurangan apapun untuk
biaya transaksi.

The fair value of financial instruments that
are traded in active markets at each
reporting date is determined by reference
to quoted market prices or dealer price
quotations (bid price for long position and
ask price for short position), without any
deduction for transaction costs.

Untuk instrumen keuangan yang tidak
memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan
dengan menggunakan teknik penilaian.
Teknik penilaian mencakup penggunaan
transaksi pasar terkini yang dilakukan
secara wajar oleh pihak-pihak yang
berkeinginan dan memahami (recent
arm’s length market transactions);
penggunaan nilai wajar terkini instrumen
lain yang secara substansial sama;
analisa arus kas yang didiskonto; atau
model penilaian lain.

For financial instruments where there is no
active market, fair value is determined
using valuation techniques. Such
techniques may include using recent
arm’s length market transactions,
reference to the current fair value of
another instrument that is substantially the
same, discounted cash flow analysis, or
other valuation models.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Kas dan setara kas g. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank
serta deposito berjangka dengan jatuh tempo
kurang dari tiga (3) bulan dan tidak digunakan
sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak
dibatasi penggunaannya. Untuk tujuan laporan
arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas
dan bank dan deposito berjangka
sebagaimana didefinisikan diatas.

Cash and cash equivalents consist of cash on
hand and in banks, and short-term deposits
with maturities within three (3) months or less
and not pledged as collateral and are not
restricted. For the purpose of the statements of
cash flows, cash and cash equivalents consist
of cash on hand and in banks and short-term
deposits as defined above.

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan
secara terpisah dari kas dan setara kas.

Restricted cash accounts are presented
separately from cash and cash equivalents.

h. Biaya dibayar di muka h. Prepaid expenses

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama
masa manfaat masing-masing biaya dengan
menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over the
expected period of benefit on a straight-line
basis.

i. Persediaan i. Inventories

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih
rendah antara biaya perolehan atau nilai
realisasi neto. Biaya perolehan persediaan
ditentukan dengan menggunakan metode
biaya rata-rata yang meliputi seluruh biaya-
biaya yang terjadi untuk memperoleh
persediaan tersebut sampai ke lokasi dan
kondisinya saat ini. Nilai realisasi neto
persediaan adalah estimasi harga jual dalam
kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya
penyelesaian dan estimasi biaya yang
diperlukan untuk membuat penjualan.

Inventories are stated at the lower of cost or
net realizable value. Cost is determined on the
average cost method and comprises all costs
of purchase, costs of conversion and other
costs incurred in bringing the inventory to its
present location and condition. Net realizable
value is the estimated selling price in the
ordinary course of business, less estimated
costs of completion and the estimated costs
necessary to make the sale.

Cadangan persediaan usang ditentukan
berdasarkan hasil penelaahan terhadap
kondisi persediaan pada tanggal pelaporan.

Allowance for inventory obsolescence is
provided based on a review of the condition of
inventories at the reporting dates.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Tanaman perkebunan j. Plantation assets

Tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi
tanaman belum menghasilkan dan tanaman
menghasilkan.

Plantation assets are classified as immature
plantations and mature plantations.

Tanaman belum menghasilkan

Seluruh biaya yang berhubungan dengan
pengembangan perkebunan kelapa sawit milik
Perusahaan (perkebunan) termasuk alokasi
biaya tidak langsung, yang meliputi biaya
umum dan administrasi untuk pengembangan
tanaman belum menghasilkan, serta biaya
pinjaman sehubungan dengan pinjaman yang
digunakan untuk membiayai pengembangan
perkebunan dikapitalisasi sampai produksi
komersial telah dicapai. Biaya-biaya tersebut
akan dipindahkan ke tanaman menghasilkan
sejak produksi komersial dimulai.

Immature plantations

All costs relating to the development of the oil
palm plantations for the Company’s own
operations (plantations) together with a portion
of indirect overheads, including general and
administrative expenses and borrowing costs
incurred in relation to loans used in financing
for development of immature plantations are
capitalized until commercial production is
achieved. These costs will be transferred to
mature plantations starting from the
commencement of commercial production.

Tanaman menghasilkan

Secara umum, tanaman kelapa sawit
memerlukan jangka waktu sekitar 3 sampai
4 tahun sejak penanaman bibit di area
perkebunan untuk menjadi tanaman
menghasilkan. Jangka waktu untuk menjadi
tanaman menghasilkan tergantung pada
tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian
manajemen.

Mature plantations

In general, an oil palm plantation takes about
3 to 4 years to reach maturity from the time
seedling is planted into the field. Actual time to
maturity is dependent upon vegetative growth
and is assessed by management.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya
perolehan dan diamortisasi selama dua puluh
(20) tahun terhitung sejak produksi komersial
dimulai.

Mature plantations are stated at cost and are
amortized over the twenty (20) years starting
from the commencement of commercial
production.

k. Aset tetap k. Fixed assets

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar
biaya perolehan, yang terdiri atas harga
perolehan dan biaya-biaya tambahan yang
dapat diatribusikan langsung untuk membawa
aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan
supaya aset tersebut siap digunakan sesuai
dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost,
which comprises its purchase price and any
costs directly attributable in bringing the asset
to the location and condition necessary for it to
be capable of operating in the manner
intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali
tanah, dinyatakan pada biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, fixed assets,
except for land, are carried at cost less any
subsequent accumulated depreciation and
impairment losses.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Aset tetap (lanjutan) k. Fixed assets (continued)

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian
bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi,
jika memenuhi kriteria pengakuan.
Selanjutnya, jika dilakukan penggantian yang
signifikan, biaya penggantian itu diakui ke
dalam jumlah tercatat (“carrying amount”) aset
tetap sebagai suatu penggantian jika
memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya
pemeliharaan dan perbaikan yang tidak
memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam
laba rugi.

Cost includes the cost of replacing part of the
fixed assets when that cost is incurred, if the
recognition criteria are met. Likewise, when a
major replacement is performed, its cost is
recognized in the carrying amount of the fixed
assets as a replacement if the recognition
criteria are satisfied. All other repairs and
maintenance costs that do not meet the
recognition criteria are recognized in profit or
loss.

Tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan
tidak didepresiasi.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya dan dihitung dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi umur manfaat ekonomi dan tarif
depresiasi sebagai berikut:

Depreciation of an asset starts when it is
available for use and is computed using the
straight line method based on the estimated
useful lives and depreciation rate of the assets
as follows:

Estimasi umur
manfaat (tahun)/
Estimated useful Tarif/

lives (years) Rate

Bangunan 10 - 20 5% - 10% Buildings
Prasarana 10 10% Infrastructure
Kendaraan dan alat berat 5 20% Vehicles and heavy equipments
Mesin dan peralatan 8 12,5% Machinery and equipments
Perabotan dan perlengkapan kantor 5 20% Furniture and fixtures

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat
diatribusikan dengan perolehan, konstruksi
atau produksi suatu aset tertentu dikapitalisasi
sebagai bagian dari biaya perolehan aset
tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman diakhiri
ketika aset kualifikasian telah selesai dan siap
digunakan.

Borrowing cost directly attributable to the
acquisition, construction or production of
qualifying assets are capitalized as part of the
cost of those assets. Capitalization of
borrowing costs ceases when the qualifying
assets are complete and ready for service.

Aset dalam penyelesaian merupakan
akumulasi biaya bahan dan biaya relevan
lainnya sampai dengan tanggal dimana aset
tersebut telah selesai dan siap untuk
digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi
ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset
tersebut telah siap dipakai.

Construction in progress represents the
accumulated costs of materials and other
relevant costs up to the date when the asset is
complete and ready for service. These costs
are reclassified to the respective fixed asset
accounts when the asset has been made
ready for use.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Aset tetap (lanjutan) k. Fixed assets (continued)

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat
dilepaskan atau saat tidak ada manfaat
ekonomis masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan
atau kerugian yang timbul dari penghentian
pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan
antara hasil neto pelepasan dan jumlah
tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi
pada periode/tahun aset tersebut dihentikan
pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon
disposal or when no future economic benefits
are expected from its use or disposal. Any gain
or loss arising on derecognition of the asset
(calculated as the difference between the net
disposal proceeds and the carrying amount of
the asset) is included in profit or loss in the
period/year the asset is derecognized.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu,
umur manfaat dan metode penyusutan
ditelaah kembali, dan jika sesuai dengan
keadaan, disesuaikan secara prospektif.

The asset’s residual values, useful lives and
methods of depreciation are reviewed, and
adjusted prospectively if appropriate, at each
financial year end.

l. Biaya pinjaman l. Borrowing cost

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan
langsung dengan perolehan, pembangunan,
atau pembuatan aset kualifikasian
dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan
aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui
sebagai beban pada saat terjadi. Biaya
pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya
keuangan lain yang ditanggung Grup
sehubungan dengan peminjaman dana.

Borrowing costs that are directly attributable to
the acquisition, construction or production of a
qualifying asset are capitalized as part of the
cost of the related asset. Otherwise, borrowing
costs are recognized as expenses when
incurred. Borrowing costs consist of interests
and other financing charges that the Group
incurs in connection with the borrowing of
funds.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat
aktivitas yang diperlukan untuk
mempersiapkan aset agar dapat digunakan
sesuai dengan maksudnya sedang terjadi
serta pengeluaran untuk aset kualifikasian dan
biaya pinjaman telah terjadi. Kapitalisasi biaya
pinjamannya dihentikan pada saat selesainya
secara substansi seluruh aktivitas yang
diperlukan untuk mempersiapkan aset
kualifikasian agar dapat digunakan sesuai
dengan maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences
when the activities to prepare the qualifying
asset for its intended use are in progress and
the expenditures for the qualifying assets and
the borrowing costs have been inccured.
Capitalization of borrowing costs ceases when
substansially all the activities necessary to
prepare the qualifying assets are substantially
completed for their intended use.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan m. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup
menilai apakah terdapat indikasi suatu aset
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat
indikasi tersebut atau pada saat pengujian
tahunan atas penurunan nilai aset tertentu
(yaitu aset tidak berwujud dengan umur
manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud
yang belum dapat digunakan, atau goodwill
yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis)
diperlukan, maka Grup membuat estimasi atas
jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Group assesses at each annual reporting
period whether there is an indication that an
asset may be impaired. If any such indication
exists, or when annual impairment testing for
an asset (i.e., an intangible asset with an
indefinite useful life, an intangible asset not yet
available for use, or goodwill acquired in a
business combination) is required, the Group
makes an estimate of the asset’s recoverable
amount.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah
yang lebih tinggi antara nilai wajar dari aset
atau Unit Penghasil Kas (UPK) tersebut
dikurangi biaya untuk menjual, dan nilai
pakainya, dan nilai tersebut ditentukan untuk
aset individual, kecuali aset tersebut tidak
menghasilkan arus kas masuk yang sebagian
besar independen dari aset lainnya atau
kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih
besar dari nilai terpulihkannya, maka aset
tersebut dianggap mengalami penurunan nilai
dan nilai tercatat aset tersebut diturunkan
menjadi sebesar nilai terpulihkan. Kerugian
penurunan dari operasi yang berkelanjutan,
jika ada, diakui dalam laba rugi sesuai dengan
kategori biaya yang konsisten dengan fungsi
dari aset yang diturunkan nilainya. Dalam
menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa
depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan
menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak
yang menggambarkan penilaian pasar kini dari
nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

An asset’s recoverable amount is the higher of
the asset’s or Cash Generating Unit (CGU)’s
fair value less costs to sell and its value in use,
and is determined for an individual asset,
unless the asset does not generate cash
inflows that are largely independent of those
from other assets or groups of assets. Where
the carrying amount of an asset exceeds its
recoverable amount, the asset is considered
impaired and is written down to its recoverable
amount. Impairment losses of continuing
operations, if any, are recognized in profit or
loss in those expense categories consistent
with the function of the impaired asset. In
assessing the value in use, the estimated net
future cash flows are discounted to their
present value using a pretax discount rate that
reflects current market assessments of the
time value of money and the risks specific to
the asset.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)

m. Impairment of non-financial assets
(continued)

Untuk aset selain goodwill, penilaian dilakukan
pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah
terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai
yang telah diakui dalam periode sebelumnya
mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah
menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan,
maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan
aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang
telah diakui dalam periode sebelumnya untuk
aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat
perubahan asumsi-asumsi yang digunakan
untuk menentukan jumlah terpulihkan aset
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir
diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset
dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.
Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah
tercatat aset tidak melebihi jumlah
terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto
setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi
penurunan nilai yang telah diakui untuk aset
tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam
laba rugi. Setelah pembalikan tersebut,
penyusutan aset tersebut disesuaikan di
periode mendatang untuk mengalokasikan
jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi
nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis
selama sisa umur manfaatnya.

For assets excluding goodwill, an assessment
is made at each reporting dates as to whether
there is any indication that previously
recognized impairment losses may no longer
exist or may have decreased. If such indication
exists, the recoverable amount is estimated. A
previously recognized impairment loss for an
asset other than goodwill is reversed only if
there has been a change in the assumptions
used to determine the asset’s recoverable
amount since the last impairment loss was
recognized. If that is the case, the carrying
amount of the asset is increased to its
recoverable amount. The reversal is limited so
that the carrying amount of the assets does
not exceed its recoverable amount, nor exceed
the carrying amount that would have been
determined, net of depreciation, had no
impairment loss been recognized for the asset
in prior period/year. Reversal of an impairment
loss is recognized in profit or loss. After such a
reversal, the depreciation charge on the asset
is adjusted in future periods to allocate the
asset’s revised carrying amount, less any
residual value, on a systematic basis over its
remaining useful life.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak
terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan
nilai potensial atas aset tetap, tanaman
perkebunan dan aset non-keuangan tidak
lancar lainnya yang disajikan dalam laporan
perubahan posisi keuangan konsolidasian
pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009.

Management believes that there is no
indication of potential impairment in values of
fixed assets, plantation and other non-current
non-financial assets presented in the
consolidated statements of financial position
as of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and January 1,
2010/December 31, 2009.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Sewa n. Leases

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan
sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan aset sewaan berada pada
lessor atau lessee, dan pada substansi
transaksi daripada bentuk kontraknya.

The Group classifies leases based on the
extent to which risks and rewards incidental to
the ownership of a leased asset are vested
upon the lessor or the lessee, and the
substance of the transaction rather than the
form of the contract.

Sewa pembiayaan - sebagai lessee Finance lease - as lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa
pembiayaan, jika sewa mengalihkan secara
substantial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset ke lessee.
Sewa tersebut dikapitalisasi sejak awal masa
sewa sebesar nilai wajar aset sewa
pembiayaan atau, apabila lebih rendah,
sebesar nilai kini dari pembayaran sewa
minimum. Pembayaran sewa minimum harus
dipisahkan antara bagian yang merupakan
beban keuangan dan bagian yang merupakan
pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga
menghasilkan suatu tingkat suku bunga
periodik yang konstan atas saldo liabilitas.
Beban keuangan dicatat dalam laba rugi.

A lease is classified as a finance lease if it
transfers substantially all the risks and rewards
incidental to ownership of the leased assets to
lessee. Such leases are capitalized at the
inception of the lease at the fair value of the
leased asset or, if lower, at the present value
of the minimum lease payments. Minimum
lease payments are apportioned between the
finance charges and reduction of the lease
liability so as to achieve a constant periodic
rate of interest on the remaining balance of
liability. Finance charges are reflected in profit
or loss.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa
lessee akan mendapatkan hak kepemilikan
pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan
disusutkan berdasarkan estimasi umur
manfaat aset tersebut. Jika tidak, maka aset
sewa pembiayaan disusutkan selama periode
yang lebih pendek antara estimasi umur
manfaat aset sewa pembiayaan dan masa
sewa. Selisih lebih hasil penjualan atas jumlah
tercatat yang timbul dari transaksi jual dan
sewa kembali ditangguhkan dan diamortisasi
selama sisa masa sewa.

If there is a reasonable certainty that the
lessee will obtain ownership by the end of the
lease term, then, the leased assets are
depreciated over their estimated useful lives. If
not, then the capitalized leased assets are
depreciated over the shorter of the estimated
useful life of the asset or the lease term. Any
excess of sales proceeds over the carrying
amount on a sale and finance leaseback
transaction is deferred and amortized over the
lease term.

Sewa operasi - sebagai lessee Operating lease - as lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa
operasi jika sewa tidak mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset ke lessee.
Dengan demikian, pembayaran sewa diakui
sebagai beban pada operasi dengan
menggunakan metode garis lurus (straight-line
basis) selama masa sewa.

A lease is classified as an operating lease if it
does not transfer substantially all the risks and
rewards incidental to ownership of the leased
asset to lessee. Accordingly, the related lease
payments are recognized as expense in the
operations over the lease term using the
straight-line method.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Sewa (lanjutan) n. Leases (continued)

Sewa operasi - sebagai lessor Operating lease - as lessor

Untuk sewa operasi, Perseroan dan entitas
anak (KSA dan MMS) mengakui aset untuk
sewa operasi di laporan posisi keuangan
sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal
sehubungan dengan proses negosiasi sewa
operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari
aset sewa dan diakui sebagai beban selama
masa sewa dengan dasar yang sama dengan
pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila
ada, diakui sebagai pendapatan pada periode
terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui
sebagai pendapatan atas dasar garis lurus
selama masa sewa.

Under an operating lease, the Company and
its subsidiaries (KSA and MMS) present
assets subject to operating lease in their
statement of financial position according to the
nature of the asset. Initial direct costs incurred
in negotiating an operating lease are added to
the carrying amount of the leased asset and
recognized over the lease term on the same
basis as rental income. Contingent rent, if any,
is recognized as revenue in the periods in
which they are earned. Lease income from
operating leases is recognized as income on a
straight- line basis over the lease terms.

o. Pajak penghasilan badan o. Corporate income tax

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan
berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak
tahun berjalan dihitung menggunakan tarif
pajak yang berlaku.

Current tax expense is provided based on the
estimated taxable income for the current year
computed using prevailing tax rates.

Sebelum 1 Januari 2012, Grup menyajikan
penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-
tahun sebelumnya, jika ada, sebagai bagian
dari "(beban)/pendapatan usaha lainnya"
dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian. Efektif 1 Januari 2012, Grup
menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), yang
mensyaratkan penyesuaian pajak penghasilan
dari tahun-tahun sebelumnya, jika ada,
disajikan sebagai bagian dari "(beban)/manfaat
pajak penghasilan badan" dalam laporan laba
rugi komprehensif konsolidasian.

Prior to January 1, 2012, the Group presented
adjustments of income tax from previous
years, if any, as part of “other operating
(expenses)/income” in the consolidated
statement of comprehensive income. Effective
on January 1, 2012, the Group applied PSAK
No. 46 (Revised 2010), which requires
adjustments of income tax from previous
years, if any, to be presented as part of
“Corporate income tax (expense)/benefit” in
the consolidated statement of comprehensive
income.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui
dengan menggunakan metode liabilitas atas
perbedaan temporer aset dan liabilitas antara
pelaporan komersial dan pajak pada setiap
tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities using
liabilities method are recognized for temporary
differences between the financial and the tax
bases of assets and liabilities at each reporting
date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
dan saldo rugi fiskal yang belum
dikompensasikan, sepanjang perbedaan
temporer dan rugi fiskal yang belum
dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan
untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang
akan datang.

Deferred tax assets are recognized for all
deductible temporary differences and carry
forward of unused tax losses to the extent that
it is probable that future taxable profits will be
available against which the deductible
temporary differences and carry forward of
unused tax losses can be utilized.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Pajak penghasilan badan (lanjutan) o. Corporate income tax (continued)
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah
pada setiap tanggal pelaporan dan nilai
tercatat aset pajak tangguhan tersebut
diturunkan apabila tidak lagi terdapat
kemungkinan besar bahwa laba fiskal
yang memadai akan tersedia untuk
mengkompensasi sebagian atau semua
manfaat aset pajak tangguhan.

The carrying amount of deferred tax assets is
reviewed at each reporting date and reduced
to the extent that it is no longer probable that
sufficient taxable profits will be available to
allow all or part of the benefit of the deferred
tax assets to be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur
berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku
pada tahun saat aset direalisasikan atau
liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku atau yang telah
secara substantif telah diberlakukan pada akhir
periode pelaporan. Pengaruh pajak terkait
dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan
seluruh perbedaan temporer selama tahun
berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif
pajak, diakui sebagai “Manfaat/(Beban) Pajak
Penghasilan, Tangguhan” dan termasuk dalam
laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali
untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya
telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke
ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are
measured at the tax rates that are expected to
apply to the year when the asset is realized or
the liability is settled based on tax laws that
have been enacted or substantively enacted
by the end of the reporting period. The related
tax effects of the provisions for and/or
reversals of all temporary differences during
the year, including the effect of change in tax
rates, are recognized as “Income Tax
Benefit/(Expense), Deferred” and included in
the determination of net profit or loss for the
year, except to the extent that they relate to
items previously charged or credited to equity.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan
tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat
hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus antara aset pajak kini
dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset
dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang
sama, baik atas entitas kena pajak yang sama
ataupun berbeda dan adanya niat untuk
melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut
secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are
offset when there is a legally enforceable right
to offset current tax assets against current tax
liabilities and when the deferred income tax
assets and liabilities relate to income taxes
levied by the same taxation authority on either
the same taxable entity or different taxable
entities where there is an intention to settle the
balances on a net basis.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan
diakui pada saat penetapan pajak diterima
atau jika Grup mengajukan keberatan, pada
saat keputusan atas keberatan telah
ditetapkan. Jumlah tambahan pokok dan
denda pajak yang ditetapkan dengan Surat
Ketetapan Pajak (“SKP”) diakui sebagai
pendapatan atau beban dalam laporan laba
rugi komprehensif konsolidasian periode
berjalan, kecuali jika diajukan
keberatan/banding. Jika Grup mengajukan
keberatan/banding, jumlah tambahan pokok
pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP
ditangguhkan pembebanannya sepanjang
memenuhi kriteria pengakuan aset.

Amendments to tax obligations are recorded
when an assessment is received or, if
appealed against by the Group, when the
result of the appeal is determined. The
additional taxes and penalty imposed through
Tax Assessment Letter (“SKP”) are recognized
as income or expense in the current period of
the consolidated statement of comprehensive
income,unless objection/appeal action is
taken. If the Group submit the
objection/appeal, the additional taxes and
penalty imposed through SKP are deferred as
long as they meet the asset recognition
criteria.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Provisi p. Provisions

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini
(baik bersifat hukum maupun bersifat
konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu
besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas
tersebut mengakibatkan arus keluar sumber
daya yang mengandung manfaat ekonomi dan
estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas
tersebut dibuat.

Provisions are recognized when the Group has
a present obligation (legal or constructive)
where, as a result of a past event, it is
probable that an outflow of resources
embodying economic benefits will be required
to settle the obligation and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode
pelaporan dan disesuaikan untuk
mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak
terdapat kemungkinan arus keluar sumber
daya yang mengandung manfaat ekonomi
untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi
dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date
and adjusted to reflect the current best
estimate. If it is no longer probable that an
outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation,
the provision is reversed.

q. Liabilitas imbalan kerja karyawan q. Employee benefit liabilities

Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefit

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan
kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu
dua belas bulan setelah akhir periode
pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah
memberikan jasa kerjanya.

Short-term employee benefits are employee
benefit which are due for payment within twelve
months after the reporting period and
unrecognized when the employees have
rendered this service.

Imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefit

Perseroan dan entitas anak (KSA dan MMS)
mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan
jangka panjang sesuai dengan PSAK No. 24
(Revisi 2010) mengenai “Akuntansi Imbalan
Kerja” untuk memenuhi imbalan minimum yang
harus dibayar kepada karyawan-karyawan
sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“Undang-
undang Tenaga Kerja”). Liabilitas tersebut
diestimasi dengan menggunakan perhitungan
aktuarial metode “Projected Unit Credit”.

The Company and subsidiaries (KSA and
MMS) made long-term employee benefits
liabilities in accordance with PSAK No. 24
(Revised 2010), regarding “Accounting for
Employee Benefits” in order to meet the
minimum benefits required to be paid to the
qualified employees under Labor Law No.
13/2003 (the “Labor Law”). The liabilities are
estimated using actuarial calculations using
the “Projected Unit Credit” method.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Liabilitas imbalan kerja karyawan (lanjutan) q. Employee benefit liabilities (continued)

Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) Long-term employee benefit (continued)

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan
dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-
rata yang diharapkan dari karyawan yang
memenuhi syarat tersebut. Selain itu,
penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan
langsung pada operasi periode/tahun berjalan.
Laba atau rugi aktuarial yang timbul dari
penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-
asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan
atau beban apabila akumulasi keuntungan
atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui
pada akhir periode pelaporan sebelumnya
melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan
pasti, pada tanggal tersebut diakui atas dasar
metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata
sisa masa kerja karyawan yang memenuhi
syarat.

Provisions made pertaining to past service
costs are deferred and amortized over the
expected average remaining service years of
the qualified employees. On the other hand,
provisions for current service costs are directly
charged to operations of the current
period/year. Actuarial gains or losses arising
from experience adjustments and changes in
actuarial assumptions are recognized as gain
or loss when the net cumulative unrecognized
actuarial gains or losses at the end of the
previous reporting period exceed the greater of
10% of the present value of the defined benefit
obligations, at that date are recognized on a
straight-line method over the expected average
remaining service years of the qualified
employee.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas
kurtailmen atau penyelesaian suatu program
imbalan pasti ketika kurtailmen atau
penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau
kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian
terdiri dari:
(a) Perubahan yang terjadi dalam nilai kini
kewajiban imbalan pasti;
(b) keuntungan dan kerugian aktuaria dan
biaya jasa lalu terkait yang belum diakui
sebelumnya.

Group recognize gain or loss on curtailment or
settlement the defined benefit plan when it
occurs. Gain or loss on curtailment or
settlement consists of:

(a) Change in the present value of the defined
benefit obligation;
(b) related actuarial gains and losses and past
service cost that had not previously been
recognized.

Sebelum menentukan pengaruh kurtailmen
atau penyelesaian, Grup mengukur kembali
kewajiban dengan menggunakan asumsi
aktuaria yang berlaku saat ini (termasuk suku
bunga dan harga pasar yang berlaku).

Before determining the effect of a curtailment or
settlement, the Group shall remeasure the
obligation using current actuarial assumptions
(including current market interest rates and
other current market prices).



319319

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

53

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Liabilitas imbalan kerja karyawan (lanjutan) q. Employee benefit liabilities (continued)

Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) Long-term employee benefit (continued)

Perseroan dan entitas anak (KSA, dan MMS)
memberikan imbalan kerja jangka panjang
lainnya dalam bentuk cuti panjang. Prakiraan
biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja
karyawan, dengan menggunakan metodologi
akuntansi yang hampir sama dengan
metodologi yang digunakan dalam program
imbalan pasca kerja manfaat pasti. Liabilitas ini
dinilai oleh aktuaria independen.

The Company and subsidiaries (KSA, and
MMS) provide other long-term employee
benefits in the form of long service leave. The
expected costs of these benefits are accrued
over the period of employment, using
accounting methodology similar to that for post-
employment defined benefit plans. These
obligations are valued by an independent
actuary.

r. Pengakuan pendapatan dan beban r. Revenue and expense recognition

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan
manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup
dan jumlahnya dapat diukur secara handal.
Pendapatan diukur pada nilai wajar
pembayaran yang diterima atau dapat
diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Kriteria
spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum
pendapatan diakui:

Revenue is recognized to the extent that it is
probable that the economic benefits will flow to
the Company and the revenue can be reliably
measured at the fair value of the consideration
received or receivable, excluding discounts,
rebates and Value Added Taxes (“VAT”). The
following specific recognition criteria must also
be met before revenue is recognized:

Penjualan produk

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari
pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila
risiko dan manfaat yang signifikan telah
dipindahkan kepada pembeli, bersamaan
waktunya dengan pengiriman dan
penerimaannya.

Sales of goods

Revenue from sales arising from physical
delivery of the Group’s products is recognized
when the significant risks and rewards of
ownership of the goods have passed to the
buyer, which generally coincide with their
delivery and acceptance.

Pendapatan dan beban bunga Interest income and expenses

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi,
pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan
menggunakan metode Suku Bunga Efektif,
yaitu suku bunga yang secara tepat
mendiskontokan estimasi pembayaran atau
penerimaan kas di masa datang selama
perkiraan umur dari instrumen keuangan.

For all financial instruments measured at
amortized cost, interest income or expense is
recorded using the Effective Interest Rate,
which is the rate that exactly discounts the
estimated future cash payments or receipts
through the expected life of the financial
instrument.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis
akrual).

Expenses are recognized when incurred
(accrual basis).
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Transaksi dengan pihak berelasi s. Transaction with related parties

Grup menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010),
“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK
ini mensyaratkan pengungkapan hubungan,
transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi,
termasuk komitmen, dalam laporan keuangan
konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri
entitas induk, dan juga diterapkan terhadap
laporan keuangan secara individual.

The Group applied PSAK No. 7 (Revised
2010), “Related Parties Disclosures”. The
PSAK requires disclosure of related party
relationships, transactions and outstanding
balances, including commitments, in the
consolidated and separate financial
statements of a parent, and also applies to
individual financial statements.

Pihak berelasi didefinisikan sebagai berikut: A related party is defined as follows:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat
mempunyai relasi dengan Grup jika orang
tersebut:
i. memiliki pengendalian atau pengendalian

bersama Perseroan;
ii. memiliki pengaruh signifikan atas

Perseroan; atau
iii. personil manajemen kunci Perseroan

atau entitas induk Perseroan.

a) A person or a close member of the person’s
family is related to the Group if that person:
i. has control or joint control over the

Company;
ii. has significant influence over the

Company; or
iii. is a member of the key management

personnel of the Company or of a parent
of the Company.

b) Suatu entitas berelasi dengan Perseroan
jika memenuhi salah satu hal berikut:

b) An entity is related to a reporting entity if any
of the following conditions applies:

i. Entitas dan Perusahaan adalah anggota
dari kelompok usaha yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak, dan entitas
anak berikutnya terkait dengan entitas
lain).

i. The entity and the Company are
members of the same group (which
means that each parent, subsidiary and
fellow subsidiary is related to the others).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau
ventura bersama dari entitas lain (atau
entitas asosiasi atau ventura bersama
yang merupakan anggota suatu
kelompok usaha, yang mana entitas lain
tersebut adalah anggotanya).

ii. One entity is an associate or joint venture
of the other entity (or an associate or joint
venture of a member of a group of which
the other entity is a member).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama.

iii. Both entities are joint venture of the same
third party.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari
entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga.

iv. One entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an associate
of the third entity.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) s. Transaction with related parties (continued)

b) Suatu entitas berelasi dengan Perseroan
jika memenuhi salah satu hal berikut:
(lanjutan)

b) An entity is related to a reporting entity if any
of the following conditions applies:
(continued)

v. Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pascakerja untuk imbalan kerja
dari salah satu entitas pelapor atau
entitas yang terkait dengan entitas
pelapor. Jika entitas pelapor adalah
entitas yang menyelenggarakan
program tersebut, maka entitas sponsor
juga berelasi dengan entitas pelapor.

v. The entity is a post-employment benefit
plan for the benefit of employees of either
the reporting entity or an entity related to
the reporting entity. If the reporting entity
is itself such a plan, the sponsoring
employers are also related to the
reporting entity.

vi. Entitas yang dikendalikan atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasikan dalam huruf (a).

vi. The entity is controlled or jointly
controlled by a person identified in (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau personil manajemen kunci
entitas (atau entitas induk dari entitas).

vii. A person identified in (a) (i) has significant
influence over the entity or is a member of
the key management personnel of the
entity (or of a parent of the entity).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah
pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin
tidak sama dengan transaksi lain yang
dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms
agreed by the parties, such terms may not be
the same as those of the transactions between
unrelated parties.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan
pihak berelasi telah diungkapkan dalam
Catatan 33.

All material transactions and balances with
related parties are disclosed in Note 33.

t. Laba per saham dasar t. Basic earnings per share

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-
rata tertimbang jumlah saham yang beredar
selama tahun yang bersangkutan. Rata-rata
tertimbang jumlah saham yang beredar untuk
periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
masing-masing berjumlah 4.385.000.000,
125.000.000, 464.726.027, 125.000.000 dan
125.000.000 lembar saham setelah
memperhitungkan pengaruh retroaktif
pemecahan nilai nominal saham menjadi
Rp100 per lembar saham yang dilakukan pada
tanggal 30 November 2012 seakan-akan
dilakukan pada tanggal 1 Januari 2010.

Earnings per share is computed based on the
weighted average number of issued and fully
paid shares during the year. The weighted
average number share outstanding for the six-
month periods ended June 30, 2013 and 2012
and the years ended December 31, 2012,
2011 and 2010 are 4,385,000,000,
125,000,000, 464,726,027, 125,000,000 and
125,000,000 shares after considering the
retroactive effect as if the stock split to nominal
Rp100 per share on November 30, 2012 has
occurred on January 1, 2010.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

t. Laba per saham dasar (lanjutan) t. Basic earnings per share (continued)

Perseroan tidak mempunyai saham biasa yang
berpotensi untuk bersifat dilutif pada tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 dan 31 Desember
2012, 2011 dan 2010, dan oleh karenanya,
laba per saham dilusian tidak dihitung dan
disajikan pada laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian.

The Company has no outstanding dilutive
potential ordinary shares as of June 30, 2013
and 2012 and December 31, 2012, 2011 and
2010, and accordingly, no diluted earnings per
share is calculated and presented in the
consolidated statements of comprehensive
income.

u. Dividen u. Dividend

Pembagian dividen kepada para pemegang
saham Perseroan diakui sebagai liabilitas
dalam laporan keuangan pada saat dividen
tersebut disetujui oleh para pemegang saham
Perseroan.

Dividend distribution to the Company’s
shareholders is recognized as a liability in the
financial statements in which the dividends are
approved by the Company’s shareholders.

Pembagian dividen interim kepada pemegang
saham Perseroan diakui sebagai kewajiban
berdasarkan keputusan Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris.

Interim dividend distributions to the Company’s
shareholders are recognized as a liability
based on decision of Directors with the
approval from the Board of Commissioners.

v. Informasi segmen v. Segment information

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009),
“Segmen Operasi”.

The Group adopted PSAK No. 5 (Revised
2009), “Operating Segments”

Segmen adalah bagian khusus dari
Perusahaan yang terlibat baik dalam
menyediakan produk dan jasa (segmen
usaha), maupun dalam menyediakan produk
dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu
(segmen geografis), yang memiliki risiko dan
imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

A segment is a distinguishable component of
the Company that is engaged either in
providing certain products (business
segment), or in providing products within a
particular economic environment
(geographical segment), which is subject to
risks and rewards that are difference from
those of other segments.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas
segmen termasuk item-item yang dapat
diatribusikan langsung kepada suatu segmen
serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan
dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.
Segmen ditentukan sebelum saldo dan
transaksi antar Perseroan dan entitas anak
dieliminasi sebagai bagian dari proses
konsolidasian.

Segment revenue, expenses, results, assets
and liabilities include items directly attributable
to a segment as well as those that can be
allocated on a reasonable basis to that
segment. Segment are determined before
intra-the Company and its subsidiaries
balances and intra-group transactions are
eliminated as part of consolidation process.
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3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN 3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-
jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang
melekat dalam membuat estimasi, hasil
sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang
dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang
dibuat.

The preparation of the consolidated financial
statements in conformity with Indonesian Financial
Accounting Standards requires management to
make estimations and assumptions that affect
amounts reported therein. Due to the inherent
uncertainty in making estimates, actual results
reported in future periods might differ from those
estimates.

Pertimbangan Judgments

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen
dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup
yang memiliki pengaruh paling signifikan atas
jumlah yang diakui dalam laporan keuangan
konsolidasian:

The following judgments are made by management
in the process of applying the Group’s accounting
policies that have the most significant effects on
the amounts recognized in the consolidated
financial statements:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Classification of financial assets and financial
liabilities

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas
tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas
keuangan dengan mempertimbangkan apakah
definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011)
dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan
liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan
akuntansi Grup seperti diungkapkan pada
Catatan 2f.

The Group determines the classifications of certain
assets and liabilities as financial assets and
financial liabilities by judging if they meet the
definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011).
Accordingly, the financial assets and financial
liabilities are accounted for in accordance with the
Groups accounting policies disclosed in Note 2f.

Penentuan mata uang fungsional Determination of functional currency

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang
utama di dalam lingkungan ekonomi dimana Grup
beroperasi. Mata uang fungsional adalah mata
uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban
pokok pendapatan. Grup menentukan bahwa mata
uang fungsionalnya adalah dalam Rupiah.

Functional currency of the Group is the currency of
the primary economic environment in which the
Group operates. The functional currency is a
currency that affects the revenues and cost of
goods sold. The Group determined that its
functional currency is in Rupiah.

Sewa Lease

Grup mempunyai perjanjian-perjanjian sewa
dimana Grup bertindak sebagai lessee untuk
beberapa aset tetap tertentu. Grup mengevaluasi
apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan
dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK
No. 30 (Revisi 2011), “Sewa”, yang mensyaratkan
Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi
dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan
kepemilikan aset.

The Group has entered into lease agreements
where the Group acts as a lessee for a certain
fixed assets. The Group evaluates whether there
are significant risks and rewards of assets
transferred under PSAK No. 30 (Revised 2011),
"Leases", which requires the Group to make
judgments and estimates of the transfer of risks
and rewards incidental to ownership.
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3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY
(continued)

Pertimbangan (lanjutan) Judgments (continued)

Sewa (lanjutan) Lease (continued)

Grup mengadakan perjanjian sewa kendaraan dan
alat berat tertentu. Grup telah menentukan,
berdasarkan evaluasi atas syarat dan ketentuan
dalam perjanjian, bahwa secara substansial
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset yang disewa dialihkan kepada
Grup sehingga perjanjian sewa tersebut diakui
sebagai sewa pembiayaan. Penjelasan lebih lanjut
diungkapkan dalam Catatan 21.

The Group entered into a lease of certain vehicles
and heavy equipment. The Group had determined,
based on an evaluation of the terms and conditions
of the agreement, that substantially all the risks and
rewards incidental to ownership of these leased
assets are transferred to the Group, therefore the
lease agreement are recognized as a finance
lease. Further details are disclosed in Note 21.

Estimasi dan asumsi Estimates and assumptions

Asumsi utama masa depan dan sumber utama
estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode
pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi
penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat
aset dan liabilitas untuk tahun/periode finansial
berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup
mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter
yang tersedia pada saat laporan keuangan
konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin
berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar
kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan
dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and
other key sources of estimation uncertainty at the
reporting date that have a significant risk of causing
a material adjustment to the carrying amounts of
assets and liabilities within the next financial
year/period are disclosed below. The Group based
its assumptions and estimates on parameters
available when the consolidated financial
statements were prepared. Existing assumptions
and circumstances about future developments,
may change due to market changes or
circumstances arising beyond the control of the
Group. Such changes are reflected in the
assumptions as they occur.

Amortisasi tanaman menghasilkan Amortization of mature plantation

Biaya perolehan tanaman menghasilkan
diamortisasi dengan menggunakan metode garis
lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa
manfaat ekonomis tanaman menghasilkan selama
20 tahun, yang merupakan masa manfaat
ekonomis yang secara umum diharapkan dalam
industri di mana Grup menjalankan usahanya.
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam
Catatan 11a.

The costs of mature plantation are amortized on a
straight-line basis over their estimated useful lives.
Management properly estimates the useful lives of
these mature plantation to be 20 years. These are
common life expectancies adopted in the industries
where the Group conducts its business. Further
details are disclosed in Note 11a.
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3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY
(continued)

Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Penyusutan aset tetap Depreciation of fixed assets

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap
antara 5 sampai dengan 20 tahun, yang
merupakan masa manfaat ekonomis yang secara
umum diharapkan dalam industri di mana Grup
menjalankan usahanya. Perubahan pemakaian dan
perkembangan teknologi dapat mempengaruhi
masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan
karenanya beban penyusutan masa depan
mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam Catatan 12.

The costs of fixed assets are depreciated on a
straight-line basis over their estimated useful lives.
Management properly estimates the useful lives of
these fixed assets to be within 5 to 20 years. These
are common life expectancies adopted in the
industries where the Group conducts its
businesses. Changes in the expected level of
usage and technological development could impact
the economic useful lives and the residual values
of these assets, and therefore future depreciation
charges could be revised. Further details are
disclosed in Note 12.

Imbalan kerja karyawan Employee benefits

Penentuan liabilitas dan beban imbalan kerja
karyawan bergantung pada pemilihan asumsi yang
digunakan oleh aktuaris independen dalam
menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi
tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto,
tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran
diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun
dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda
dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki
pengaruh lebih dari 10% liabilitas imbalan pasti,
ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus
selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.
Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi
tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan
signifikan pada hasil aktual atau perubahan
signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup
dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan
beban neto atas beban imbalan kerja karyawan.
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam
Catatan 23.

The determination of the employee benefit liabilities
and expenses is dependent on its selection of
certain assumptions used by the independent
actuaries in calculating such amounts. Those
assumptions include among others, discount rates,
annual salary increase rate, annual employee turn-
over rate, disability rate, retirement age and
mortality rate. Actual results that differ from the
Group’s assumptions which effects are more than
10% of the defined benefit obligations are deferred
and being amortized on a straight line basis over
the expected average remaining service years of
the qualified employees. While the Group believes
that its assumptions are reasonable and
appropriate, significant differences in the Group’s
actual results or significant changes in the Group’s
assumptions may materially affect its liabilities and
net expense for employee benefits. Further details
are disclosed in Note 23.

Pajak penghasilan badan Corporate income tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam
menentukan provisi atas pajak penghasilan badan.
Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang
penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti
sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui
liabilitas atas pajak penghasilan badan
berdasarkan estimasi apakah akan terdapat
tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan
lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18d.

Significant judgment is involved in determining
provision for corporate income tax. There are
certain transactions and computation for which the
ultimate tax determination is uncertain during the
ordinary course of business. The Group recognizes
liabilities for expected corporate income tax issues
based on estimates of whether additional corporate
income tax will be due. Further details are
disclosed in Note 18d.
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3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY
(continued)

Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Ketidakpastian eksposur pajak Uncertain tax exposure

Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat
menentukan jumlah yang tepat atas kewajiban
pajak sekarang atau akan datang karena
investigasi yang masih berlangsung oleh otoritas
perpajakan. Ketidakpastian terjadi karena adanya
interpretasi atas peraturan pajak yang kompleks,
saat pengenaan dan jumlah pendapatan kena
pajak yang akan datang.

In certain circumstances, the Group may not be
able to determine the exact amount of its current or
future tax liabilities due to ongoing investigations by
the taxation authority. Uncertainties exist with
respect to the interpretation of complex tax
regulations and the amount and timing of future
taxable income.

Dalam menentukan jumlah yang diakui atas
ketidakpastian kewajiban pajak, Grup menerapkan
pertimbangan yang sama seperti dalam
menentukan provisi yang diakui sesuai dengan
PSAK No. 57, ”Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan
Aset Kontinjensi”. Grup membuat analisa atas
semua posisi pajak yang berhubungan dengan
pajak pendapatan untuk menentukan diakui atau
tidaknya kewajiban pajak atau manfaat pajang
yang belum diakui.

In determining the amount to be recognized in
respect of an uncertain tax liability, the Group
applies similar considerations as it would use in
determining the amount of a provision to be
recognized in accordance with PSAK No. 57,
“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets”. The Group makes an analysis of all tax
positions related to income taxes to determine
whether a tax liability on unrecognized tax benefit
should be recognized.

Cadangan atas penurunan nilai piutang Allowance for impairment of accounts receivable

Grup mengevaluasi akun tertentu yang mana
diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat
memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal
tersebut, Grup mengestimasikan, berdasarkan
fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun
tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan
dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan
berdasarkan catatan kredit dari pihak-pihak ketiga
yang tersedia dan faktor pasar yang telah
diketahui, untuk mencatat cadangan spesifik atas
pelanggan terhadap jumlah terutang, guna
mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat
diterima oleh Grup. Cadangan spesifik ini
dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan
informasi yang diterima mempengaruhi jumlah
cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan
lebih jauh diungkapkan dalam Catatan 6,7 dan 33a.

The Group evaluates specific accounts where it
has information that certain customers are unable
to meet their financial obligations. In these cases,
the Group uses estimates, based on available facts
and circumstances, including but not limited to, the
length of its relationship with the customer and the
customer’s current credit status based on any
available third party credit reports and known
market factors, to record specific allowance for
customers against amounts due, to reduce its
receivable amounts that the Group expects to
collect. These specific allowance are reevaluated
and adjusted as additional information received
affects the amounts of allowance for impairment of
receivable. Further details are disclosed in
Notes 6,7 and 33a.
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3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY
(continued)

Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan
keusangan persediaan

Allowance for decline in market value and
obsolescence of inventories

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan
keusangan persediaan diestimasi berdasarkan
fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun
tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang
dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya
penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk
penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan
disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang
mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan
lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 8.

Allowance for decline in market value and
obsolescence of inventories is estimated based on
available facts and circumstances, including but not
limited to, the inventories’ own physical conditions,
their market selling prices, estimated costs of
completion and estimated costs to be incurred for
their sales. The allowances are reevaluated and
adjusted as additional information received affects
the amount estimated. Further details are disclosed
in Note 8.

Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan,
sepanjang besar kemungkinannya bahwa
penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga
perbedaan temporer tersebut dapat digunakan.
Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan
dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan
yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan
dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi
perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih
rinci diungkapkan dalam Catatan 18e.

Deferred tax assets are recognised for all
deductible temporary differences, to the extent that
it is probable that taxable profit will be available
against which the deductible temporary
differences. Significant management estimates are
required to determine the amount of deferred tax
assets that can be recognised, based upon the
likely timing and the level of future taxable profits
together with future tax planning strategies. Further
details are disclosed in Note 18e.

Penurunan nilai aset non-keuangan Impairment of non-financial assets

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau
Unit Penghasil Kas (”UPK”) melebihi nilai
terpulihkannya, yaitu yang lebih besar antara nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai
pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual
didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian
penjualan yang mengikat yang dibuat dalam
transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar
yang dapat diamati dikurangi dengan biaya
tambahan yang dapat diatribusikan dengan
pelepasan aset.

An impairment exists when the carrying value of an
asset or Cash Generating Unit (”CGU”) exceeds its
recoverable amount, which is the higher of its fair
value less costs to sell and its value in use. The fair
value less costs to sell calculation is based on
available data from binding sales transactions in an
arm’s length transaction of similar assets or
observable market prices less incremental costs for
disposing the asset.
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3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY
(continued)

Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan) Impairment of non-financial assets (continued)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar
terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi
tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang
sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.
Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan
penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang
tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada
model arus kas yang didiskontokan.

In determining fair value less costs to sell, recent
market transactions are taken into account, if
available. If no such transactions can be
identified, an appropriate valuation model is used
to determine the fair value of the assets. These
calculations are corroborated by valuation
multiples or other available fair value indicators.
The value in use calculation is based on a
discounted cash flow model.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model
arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas
tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum
ada perikatannya atau investasi signifikan di masa
depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK
yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap
tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus
kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus
kas masuk masa depan yang diharapkan dan
tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan
ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa
tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan
nilai pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/
31 Desember 2009.

The value in use calculation is based on a
discounted cash flow model. The future cash flow
projection does not include restructuring activities
that the not yet committed to or significant future
investments that will enhance the asset’s
performance of the CGU being tested. The
recoverable amount is most sensitive to the
discount rate used for the discounted cash flow
model as well as the expected future cash inflows
and the growth rate used for extrapolation
purposes. Management believes that no
impairment loss is required as of June 30, 2013,
December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009.

4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

Seperti telah dijelaskan pada Catatan 1b, pada
bulan November 2012 dan Desember 2012
Perseroan memperoleh masing-masing 60%,
60,4%, 60% dan 60% saham KSA, MMS, SML dan
ASP melalui kontribusi atas seluruh saham baru
dari KSA, MMS, SML dan ASP yang beredar.
Sebagaimana dijelaskan di dalam Catatan 2d,
komponen laporan keuangan untuk periode
terjadinya restrukturisasi dan untuk periode lainnya
yang disajikan untuk tujuan komparatif, disajikan
seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal
entitas anak bergabung ke dalam Grup.

As described in Note 1b, in November 2012 and
December 2012 the Company acquired 60%,
60.4%, 60% and 60% ownership interest of KSA,
MMS, SML and ASP, respectively, through
contribution of new issued shares of KSA, MMS,
SML and ASP. As discussed in Note 2d, the
components of the financial statements for the
period during which the restructuring occurred and
for other periods presented for comparison
purposes, are presented in such a manner as if the
restructuring has already occured since the
beginning of the subsidiaries joined into the Group.
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Transaksi di atas dibukukan sesuai dengan PSAK
No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi untuk
Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Dengan
demikian, perbedaan antara harga beli dengan nilai
buku aset neto Entitas Anak sebesar
Rp16.181.055 diakui sebagai “Tambahan Modal
Disetor” pada bagian ekuitas pada laporan posisi
keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni
2013 dan 31 Desember 2012.

The above transaction was accounted in
accordance with PSAK No. 38 (Revised 2004),
“Accounting for Restructuring of Entities under
Common Control”. Accordingly, the difference
between the transfer price and the Subsidiaries’
book value of net assets of Rp16,181,055 was
recognized as “Additional Paid-in Capital” in the
equity section of the consolidated statements of
financial position as of June 30, 2013 and
December 31, 2012.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan
1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 telah disajikan kembali untuk
mengikutsertakan posisi keuangan dan hasil usaha
dengan seolah-olah transaksi restrukturisasi terjadi
pada awal periode komparatif yang disajikan. Laba
neto dari Entitas Anak yang diperoleh dicatat
sebagai “Efek Penyesuaian Proforma” pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2012, 2011 dan 2010.

The consolidated statements of financial position
as of December 31, 2011 and 2010, and
January 1, 2010/December 31, 2009 and the
consolidated statements of comprehensive income
for the years ended December 31, 2012, 2011 and
2010 have been restated to include the financial
position and results of operations as if the
restructuring transaction occurred at the beginning
of the earliest comparative period presented. The
net income of the acquired Subsidiaries was
recorded as “Effect of Proforma Adjustments” in
the 2012, 2011 and 2010 consolidated statements
of comprehensive income.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

The effects of the restatement on the Group
consolidated statement of financial position before
and after the restructuring as of December 31,
2011 are as follows:

31 Desember 2011/
December 31, 2011

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

ASET ASET

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 62.388.506 137.756.167 Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas Restricted cash and

yang dibatasi penggunaanya 2.000.000 4.000.000 cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables

Pihak ketiga 458.123 2.456.017 Third parties
Piutang lain-lain Other receivables

Pihak berelasi 110.233.892 75.208.565 Related parties
Pihak ketiga 4.626.669 8.392.011 Third parties

Pinjaman kepada pihak berelasi 301.000.000 301.000.000 Loan to related parties
Persediaan 34.912.051 71.409.366 Inventories
Pajak dibayar di muka - 6.922.855 Refundable taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka 662.979 - Prepaid expenses and advances
Biaya dibayar di muka - 1.025.188 Prepaid expenses
Uang muka - pihak ketiga - 127.468 Advances - third parties

Total aset lancar 516.282.220 608.297.637 Total current assets
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
December 31, 2011 are as follows: (continued)

31 Desember 2011/
December 31, 2011

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

ASET (lanjutan) ASSETS (continued)

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak berelasi 479.265.040 525.770.813 Other receivables - related parties
Pinjaman kepada pihak berelasi 110.000.000 - Loan to a related party
Tanaman perkebunan Plantation assets

Tanaman menghasilkan, neto 369.096.241 642.635.748 Mature plantations, net
Tanaman belum menghasilkan 68.835.134 117.543.143 Immature plantations

Aset tetap, neto 233.688.424 470.335.649 Fixed assets, net
Investasi saham 150.000 10.000 Investment in shares of stock
Aset pajak tangguhan, neto - 1.920.138 Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya 2.149.755 3.804.318 Other non-current assets

Total aset tidak lancar 1.263.184.594 1.762.019.809 Total non-current assets

TOTAL ASET 1.779.466.814 2.370.317.446 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek 25.000.000 36.000.000 Short-term bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi 94.958 7.206.100 Related parties
Pihak ketiga 41.869.201 72.298.068 Third parties

Pendapatan diterima di muka 20.780.018 30.061.969 Unearned revenue
Utang pajak 162.407.696 193.318.560 Taxes payables
Beban akrual 36.777.243 41.995.689 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 97.617.279 2.719.082 Related parties
Pihak ketiga 20.587.717 35.261.283 Third parties

Liabilitas imbalan kerja Short-term employee benefit
karyawan jangka pendek 13.883.233 22.422.199 liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 3.285.928 4.402.328 consumer finance liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 9.285.173 12.605.961 finance lease liabilities

Utang bank jangka panjang yang Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 100.000.000 121.500.000 long-term bank loans

Total liabilitas jangka pendek 531.588.446 579.791.239 Total current liabilities
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
December 31, 2011 are as follows: (continued)

31 Desember 2011/
December 31, 2011

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan) LIABILITIES AND EQUITY (continued)

LIABILITAS (lanjutan) LIABILITIES (continued)

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - pihak berelasi 2.953.461 80.853.773 Other payables - related parties
Pinjaman dari pihak berelasi 50.000.000 - Loan from a related party
Liabilitas pembiayaan konsumen

- setelah dikurangi bagian Consumer finance liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 2.198.069 3.856.547 - net of current maturities

Liabilitas sewa pembiayaan
- setelah dikurangi bagian Finance lease liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 10.316.776 13.804.880 - net of current maturities

Utang bank jangka panjang
- setelah dikurangi bagian Long-term bank loan
jatuh tempo dalam satu tahun 760.000.000 1.142.500.000 - net of current maturities

Liabilitas imbalan kerja karyawan Long-term employee benefit
jangka panjang 11.077.165 18.875.351 liabilities

Liabilitas pajak tangguhan, neto 7.748.745 12.184.636 Deferred tax liabilities, net

Total liabilitas langka panjang 844.294.216 1.272.075.187 Total non-current liabilities

TOTAL LIABILITAS 1.375.882.662 1.851.866.426 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Equity attributable to
pemilik entitas induk owners of the parent

Modal saham 12.500.000 12.500.000 Share capital
Modal proforma yang timbul karena Proforma capital arising from

transaksi akuisisi atas entitas sepengendali - 68.836.283 acquisition of entity under common control
Saldo laba 391.084.152 391.084.152 Retained earnings

403.584.152 472.420.435
Kepentingan nonpengendali - 46.030.585  Non-controlling interest

EKUITAS 403.584.152 518.451.020 EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.779.466.814 2.370.317.446 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
adalah sebagai berikut:

The Group’s consolidated statement of
comprehensive income before and after the
restructuring for the year ended December 31,
2011 are as follows:

31 Desember 2011/
December 31, 2011

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF CONSOLIDATED STATEMENT OF
KONSOLIDASIAN COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan 1.042.328.939 1.379.482.684 Sales
Beban pokok penjualan (460.670.187) (586.490.983) Cost of sales

LABA BRUTO 581.658.752 792.991.701 GROSS INCOME

Beban penjualan (13.105.368) (17.069.856) Selling expenses
General and administrative

Beban umum dan administrasi (141.244.760) (169.097.285) expenses
Pendapatan usaha Other operating

lain-lain, neto 15.071.785 23.663.913 income, net

LABA USAHA 442.380.409 630.488.473 OPERATING INCOME

PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME/(EXPENSES)
Pendapatan keuangan 28.116.284 27.542.756 Finance income
Beban keuangan (85.334.967) (126.891.512) Finance costs
Beban lain-lain, neto (57.218.683) (99.348.756) Other expenses, net

INCOME BEFORE
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 385.161.726 531.139.717 CORPORATE INCOME TAX

BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (114.368.199) (153.064.491) CORPORATE INCOME TAX EXPENSE

LABA TAHUN BERJALAN 270.793.527 378.075.226 INCOME FOR THE YEAR

Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak - - Other comprehensive income, net of tax

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK FOR THE PERIOD/YEAR
PENYESUAIAN PROFORMA 270.793.527 378.075.226 AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT

EFEK PENYESUAIAN PROFORMA EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Pemilik entitas induk - (64.179.780) Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali - (43.101.919) Non-controlling interest

- (107.281.699)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
PERIODE/TAHUN BERJALAN FOR THE PERIOD/YEAR BEFORE EFFECT
SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA 270.793.527 270.793.527 OF PROFORMA ADJUSTMENT
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Group’s consolidated statement of
comprehensive income before and after the
restructuring for the year ended December 31,
2011 are as follows: (continued)

31 Desember 2011/
December 31, 2011

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

Total laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the period/year
setelah efek penyesuaian proforma after the effect of proforma adjustment
yang dapat diatribusikan kepada: attributable to:
Pemilik entitas induk 270.793.527 334.973.307 Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali - 43.101.919 Non-controlling interest

270.793.527 378.075.226

Total laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the period/year
sebelum efek penyesuaian proforma before the effect of proforma adjustment
yang dapat diatribusikan kepada: attributable to:
Pemilik entitas induk 270.793.527 270.793.527 Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali - - Non-controlling interest

270.793.527 270.793.527

Laba per saham dasar Basic earnings per share
yang dapat diatribusikan kepada attributable to
pemilik entitas induk equity holders of the parent entity
(dinyatakan dalam angka penuh (expressed in full amount of Rupiah
Rupiah per saham) 2.166 2.166 per share)
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
December 31, 2010 are as follows:

31 Desember 2010/
December 31, 2010

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 76.298.618 81.377.643 Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas Restricted cash and

yang dibatasi penggunaanya 2.000.000 4.000.000 cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables

Pihak berelasi 14.992.756 - Related parties
Piutang lain-lain Other receivables

Pihak berelasi 128.611.350 5.312.710 Related parties
Pihak ketiga 207.269 1.291.284 Third parties

Persediaan 15.712.710 25.486.603 Inventories
Pajak dibayar dimuka - 3.419.389 Refundable taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka 545.062 - Prepaid expenses and advances
Biaya dibayar dimuka - 832.751 Prepaid expenses
Uang muka - pihak ketiga - 53.692 Advances - third parties

Total aset lancar 238.367.765 121.774.072 Total current assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak berelasi 305.079.515 314.822.234 Other receivables - related parties
Tanaman perkebunan Plantation assets

Tanaman menghasilkan, neto 339.914.692 537.673.826 Mature plantations, net
Tanaman belum menghasilkan 85.676.248 204.799.249 Immature plantations

Aset tetap, neto 194.757.680 327.400.852 Fixed assets, net
Aset pajak tangguhan, neto - 12.401.652 Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya 564.136 7.585.671 Other non-current assets

Total aset tidak lancar 925.992.271 1.404.683.484 Total non-current assets

TOTAL ASET 1.164.360.036 1.526.457.556 TOTAL ASSETS
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
December 31, 2010 are as follows: (continued)

31 Desember 2010/
December 31, 2010

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek - 16.000.000 Short-term bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi 3.334.872 18.208.544 Related parties
Pihak ketiga 32.378.283 58.920.761 Third parties

Pendapatan diterima di muka 14.680.759 35.906.476 Unearned revenue
Utang pajak 108.441.962 119.376.937 Taxes payable
Beban akrual 2.835.778 4.728.276 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 193.720.225 18.972.641 Related parties
Pihak ketiga 8.148.529 23.461.492 Third parties

Liabilitas imbalan kerja Short-term employee benefit
karyawan jangka pendek 8.436.600 16.820.935 liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 5.441.499 5.441.499 consumer finance liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 6.150.545 8.171.023 finance lease liabilities

Utang bank jangka panjang yang Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 230.928.219 538.831.143 long-term bank loans

Total liabilitas jangka pendek 614.497.271 864.839.727 Total current liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - pihak berelasi 244.661.081 334.355.367 Other payables - related parties
Liabilitas pembiayaan konsumen

- setelah dikurangi bagian Consumer finance liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 3.319.539 3.319.539 - net of current maturities

Liabilitas sewa pembiayaan
- setelah dikurangi bagian Finance lease liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 6.166.023 10.389.657 - net of current maturities

Liabilitas imbalan kerja karyawan Long-term employee
jangka panjang 6.748.766 11.951.549 benefit liabilities

Liabilitas pajak tangguhan, neto 6.176.731 10.013.923 Deferred tax liabilities, net

Total liabilitas jangka panjang 267.072.140 370.030.035 Total non-current liabilities

TOTAL LIABILITAS 881.569.411 1.234.869.762 TOTAL LIABILITIES
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
December 31, 2010 are as follows: (continued)

31 Desember 2010/
December 31, 2010

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

EKUITAS EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Equity attributable to

pemilik entitas induk owners of the parent
Modal saham 12.500.000 12.500.000 Share capital
Modal proforma yang timbul karena Proforma capital arising

transaksi akuisisi atas entitas from restatement of
sepengendali - 5.176.103 financial statements

Saldo laba 270.290.625 270.290.625 Retained earnings

282.790.625 287.966.728
Kepentingan nonpengendali - 3.621.066  Non-controlling interest

EKUITAS 282.790.625 291.587.794 EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.164.360.036 1.526.457.556 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut:

The Group’s consolidated statement of
comprehensive income before and after the
restructuring for the year ended December 31,
2010 are as follows:

31 Desember 2010/
December 31, 2010

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF CONSOLIDATED STATEMENT OF
KONSOLIDASIAN COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan 877.026.034 916.762.843 Sales
Beban pokok penjualan (465.147.837) (431.161.103) Cost of sales

Laba bruto 411.878.197 485.601.740 Gross income

Beban penjualan (9.107.051) (10.425.135) Selling expenses
General and administrative

Beban umum dan administrasi (72.669.392) (92.325.208) expenses
Pendapatan usaha Other operating

lain-lain, neto (2.329.291) (13.743.102) income, net

OPERATING INCOME -
LABA USAHA - SALDO DIPINDAHKAN 327.772.463 369.108.295 BALANCE CARRIED FORWARD
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Group’s consolidated statement of
comprehensive income before and after the
restructuring for the year ended December 31,
2010 are as follows: (continued)

31 Desember 2010/
December 31, 2010

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

OPERATING INCOME -
LABA USAHA - SALDO PINDAHAN 327.772.463 369.108.295 BALANCE BROUGHT FORWARD

PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME/(EXPENSES)
Pendapatan keuangan 1.820.893 2.671.316 Finance income
Beban keuangan (34.129.947) (59.198.469) Finance costs
Beban lain-lain, neto (32.309.054) (56.527.153) Other expenses, net

INCOME BEFORE
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 295.463.409 312.581.142 CORPORATE INCOME TAX

BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (80.398.616) (90.060.019) CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN 215.064.793 222.521.123 INCOME FOR THE YEAR

Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak - - Other comprehensive income, net of tax

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK FOR THE PERIOD/YEAR
PENYESUAIAN PROFORMA 215.064.793 222.521.123 AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT

EFEK PENYESUAIAN PROFORMA EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Pemilik entitas induk - (4.445.513) Equity holders of parent entity
Kepentingan nonpengendali - (3.010.817) Non-controlling interest

- (7.456.330)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK FOR THE PERIOD/YEAR BEFORE
PENYESUAIAN PROFORMA 215.064.793 215.064.793 EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT

Total laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the period/year
setelah efek penyesuaian proforma after the effect of proforma adjustment
yang dapat diatribusikan kepada: attributable to:
Pemilik entitas induk 215.064.793 219.510.306 Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali - 3.010.817 Non-controlling interest

215.064.793 222.521.123

Total laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the period/year
sebelum efek penyesuaian proforma before the effect of proforma adjustment
yang dapat diatribusikan kepada: attributable to:
Pemilik entitas induk 215.064.793 215.064.793 Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali - - Non-controlling interest

215.064.793 215.064.793
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
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2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Group’s consolidated statement of
comprehensive income before and after the
restructuring for the year ended December 31,
2010 are as follows: (continued)

31 Desember 2010/
December 31, 2010

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

Laba per saham dasar Basic earnings per share
yang dapat diatribusikan kepada pemilik attributable to equity holders of the parent entity
entitas induk (dinyatakan dalam angka penuh (expressed in full amount of Rupiah
Rupiah per saham) 1.721 1.721 per share)

Akun total laba komprehensif periode/tahun
berjalan setelah efek penyesuaian proforma
merupakan total laba komprehensif yang telah
memasukkan akun-akun laporan laba rugi
komprehensif entitas anak yang seolah-olah telah
bergabung sejak periode awal sajian.

Total comprehensive income for the period/year
after effect of proforma adjustment reprensent total
comprehensive income includes the statements of
comprehensive income items of the subsidiaries as
if the subsidiaries had been combined from the
beginning of the periods presented.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut:

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
January 1, 2010/December 31, 2009 are as
follows:

1 Januari 2010/31 Desember 2009/
January 1, 2010/December 31, 2009

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 49.105.766 52.193.394 Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain Other receivables

Pihak berelasi 141.424.618 66.515.187 Related parties
Pihak ketiga 348.093 1.736.017 Third parties

Persediaan 8.802.832 18.558.470 Inventories
Biaya dibayar di muka 159.980 474.005 Prepaid expenses
Uang muka - pihak ketiga - 22.500 Advances - third parties

Total aset lancar 199.841.289 139.499.573 Total current assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak berelasi 128.306.890 144.840.727 Other receivables - related parties
Tanaman perkebunan Plantation assets

Tanaman menghasilkan, neto 287.589.096 365.042.644 Mature plantations, net
Tanaman belum menghasilkan 129.494.857 344.663.578 Immature plantations

Aset tetap, neto 130.205.797 209.394.185 Fixed assets, net
Aset pajak tangguhan, neto - 10.600.304 Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya 120.458 120.458 Other non-current assets

Total aset tidak lancar 675.717.098 1.074.661.896 Total non-current assets

TOTAL ASET 875.558.387 1.214.161.469 TOTAL ASSETS
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
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4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
January 1, 2010/December 31, 2009 are as
follows: (continued)

1 Januari 2010/31 Desember 2009/
January 1, 2010/December 31, 2009

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek - 16.000.000 Short-term bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi 7.513.712 1.612.614 Related parties
Pihak ketiga 25.436.282 38.704.703 Third parties

Pendapatan diterima di muka 26.886.298 26.886.298 Unearned revenue
Utang pajak 49.467.858 58.326.087 Taxes payable
Beban akrual 6.577.621 7.236.099 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 70.834.381 462.950 Related parties
Pihak ketiga 5.032.315 8.473.423 Third parties

Liabilitas imbalan kerja Short-term employee benefit
karyawan jangka pendek 9.332.781 14.449.569 liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 5.185.739 5.185.739 consumer finance liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 5.157.302 5.157.302 finance lease liabilities

Utang bank jangka panjang yang Current maturity of
jatuh tempo dalam satu tahun 36.616.000 38.500.000 long-term bank loans

Total liabilitas jangka pendek 248.040.289 220.994.784 Total current liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - pihak-pihak berelasi 309.879.764 383.345.952 Other payables - related parties
Liabilitas pembiayaan konsumen

- setelah dikurangi bagian Consumer finance liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 6.056.205 6.056.205 - net of current maturities

Liabilitas sewa pembiayaan
- setelah dikurangi bagian Finance lease liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 3.868.624 3.868.624 - net of current maturities

Utang bank jangka panjang
- setelah dikurangi bagian Long-term bank loan
jatuh tempo dalam satu tahun 230.928.219 518.270.299 - net of current maturities

Liabilitas imbalan kerja karyawan Long-term employee
jangka panjang 4.672.443 8.171.923 benefit liabilities

Liabilitas pajak tangguhan, neto 4.387.011 4.387.011 Deferred tax liabilities, net

Total liabilitas jangka panjang 559.792.266 924.100.014 Total non-current liabilities

TOTAL LIABILITAS 807.832.555 1.145.094.798 TOTAL LIABILITIES
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
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FINANCIAL STATEMENTS
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74

4. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)

4. RESTRUCTURING TRANSACTIONS AMONG
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup
sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal
1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

The Group’s consolidated statement of financial
position before and after the restructuring as of
January 1, 2010/December 31, 2009 are as
follows: (continued)

1 Januari 2010/31 Desember 2009/
January 1, 2010/December 31, 2009

Dilaporkan
Sebelumnya/ Disajikan
As Previously Kembali/

Reported As Restated

EKUITAS EQUITY

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Equity attributable to
pemilik entitas induk owners of the parent

Modal saham 12.500.000 12.500.000 Share capital
Modal proforma yang timbul karena Proforma capital arising from

transaksi akuisisi atas entitas sepengendali - 730.590 acquisition of entity under common control
Saldo laba 55.225.832 55.225.832 Retained earnings

67.725.832 68.456.422

Kepentingan nonpengendali - 610.249  Non-controlling interest

EKUITAS 67.725.832 69.066.671 EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 875.558.387 1.214.161.469 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Kas 54.227 30.140 24.100 93.015 46.576 Cash on hand

Bank Cash in banks
Pihak ketiga Third parties
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7.102.765 90.867.899 27.476.719 22.455 144.184 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 2.291.573 3.397.426 1.513.591 5.725.638 16.312.076 (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk - - 1.903 2.275 1.496 (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk 35.880 4.794 - - - PT Bank Permata Tbk

9.430.218 94.270.119 28.992.213 5.750.368 16.457.756
Dalam Dolar AS In US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

AS$12.800 US$12,800
(2012: AS$1.115.286 (2012: US$1,115,286
2011: AS$9.800.210; 2011: US$9,800,210;
2010: AS$2.825) 127.089 10.784.818 88.868.299 25.402 - 2010: US$2,825)

Saldo dipindahkan 9.557.307 105.054.937 117.860.512 5.775.770 16.457.756 Balance carried forward
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
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tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
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(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
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5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Bank (lanjutan) Cash in banks (continued)

Saldo pindahan 9.557.307 105.054.937 117.860.512 5.775.770 16.457.756 Balance brought forward

Pihak ketiga (lanjutan) Third parties (continued)
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk AS$74.473 (Persero) Tbk AS$74,473
(2012: AS$143.761; (2011: US$143,761;
2011: AS$1.131.813; 2011: US$1,131,813;
2010: AS$17.791;2009: 2010: US$17,791;
AS$4.312) 739.452 1.390.173 10.263.274 159.967 40.530 2009: US$4,312)

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk (2011: AS$786; (Persero) Tbk (2011: US$786;
2010: AS$831; 2009:AS$913) - - 7.127 7.476 8.581 2010: US$831; 2009: US$913)

Pihak berelasi (Catatan 33e) Related party (Note 33e)
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat

Lingga Sejahtera 1.816.623 1.439.433 1.261.812 1.002.073 300.609 Lingga Sejahtera

12.113.382 107.884.543 129.392.725 6.945.286 16.807.476

Deposito berjangka Time deposits
Pihak ketiga Third parties

Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 115.000.000 - - 62.000.000 11.500.000 (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk - 300.000.000 -  - - PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - - - 10.000.000 23.500.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pihak berelasi (Catatan 33e) Related party (Note 33e)
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat

Lingga Sejahtera - 8.339.342 8.339.342 2.339.342 339.342 Lingga Sejahtera

127.167.609 416.254.025 137.756.167 81.377.643 52.193.394

Suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah
untuk tahun 2013 adalah antara 4,6% sampai 8,7%
per tahun (2012: antara 3,5% sampai 10% per
tahun; 2011: antara 3,4% sampai 10% per tahun;
2010: antara 5,1% sampai 10% per tahun; 2009:
antara 5,9% sampai 12 % per tahun).

The interest rates on time deposits in 2013 are
ranging from 4.6% to 8.7% per annum (2012: from
3.5% to 10% per annum; 2011: from 3.4% to 10%
per annum; 2010: from 5.1% to 10% per annum;
2009: 5.9% to 12% per annum).

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Kas dan setara kas yang dibatasi Restricted Cash and
penggunaannya cash equivalents

Pihak berelasi (Catatan 33e) Related party (Note 33e)
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat

Lingga Sejahtera - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - Lingga Sejahtera

Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kas dan
setara kas yang dibatasi penggunaannya pada
PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera
merupakan deposito yang digunakan sebagai
jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan entitas
anak (MMS) masing-masing sebesar Rp2.000.000
dan Rp2.000.000, sehubungan dengan fasilitas
pinjaman pihak berelasi. Pada tanggal 27 Maret
2013, Perseroan dan MMS telah mengakhiri
penjaminan tersebut.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010,
restricted cash and cash equivalents in PT Bank
Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera represent
deposit for collateral provided by the Company and
a subsidiary (MMS) amounting to Rp2,000,000 and
Rp2,000,000, respectively, in relation to a loan
facility of related parties. On March 27, 2013, the
Company and MMS have withdrawn the related
restricted time deposit.
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Piutang usaha - dalam Rupiah Trade receivables - in Rupiah
PT Sinar Mas Agro Resources PT Sinar Mas Agro Resources

and Technology Tbk 4.100.532 9.278.345 - - - and Technology Tbk
PT Sinar Alam Permai 362.130 4.701.698 2.246.752 - - PT Sinar Alam Permai
PT Wilmar Nabati Indonesia 3.906.418 1.367.485 209.265 - - PT Wilmar Nabati Indonesia

8.369.080 15.347.528 2.456.017 - -

Piutang usaha - dalam Dolar AS Trade receivables - in US Dollar
PT Wilmar Nabati PT Wilmar Nabati

Indonesia (AS$9.322) 92.558 - - - - Indonesia (US$9,322)

8.461.638 15.347.528 2.456.017 - -

Analisis umur piutang usaha - pihak ketiga adalah
sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables - third
parties is as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam Rupiah In Rupiah
Belum jatuh tempo 7.137.737 15.347.528 2.456.017 - - Current
Sudah jatuh tempo 1.323.901 - - - - Overdue

8.461.638 15.347.528 2.456.017 - -

Piutang usaha - pihak ketiga merupakan piutang
atas penjualan minyak kelapa sawit, minyak inti
sawit dan inti sawit.

Trade receivables - third parties represents
receivables from sales of crude palm oil, crude
palm kernel oil and palm kernel.

Piutang termasuk piutang usaha - pihak ketiga milik
Grup dan entitas anak (KSA dan MMS) sejumlah
Rp31.000.000 dijaminkan untuk fasilitas pinjaman
yang diperoleh dari bank (Catatan 22).

Receivable include trade receivables - third parties
of the Group and subsidiaries (KSA and MMS)
totaling to Rp31,000,000 are pledged as collateral
for loan facilities obtained from banks (Note 22).

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang
usaha - pihak ketiga dapat tertagih dan tidak
diperlukan penyisihan penurunan nilai.

Management believes that all trade receivables -
third parties are fully collectible, thus, allowance for
impairment loss is not considered necessary.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA 7. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Piutang lain-lain - dalam Rupiah Other receivables - in Rupiah
PT Palmec Surya Lestari 6.200.000 6.700.000 - - - PT Palmec Surya Lestari
PT Borneo Langgeng Sejahtera 1.420.106 - - - - PT Borneo Langgeng Sejahtera
PT Banua Sarana Jaya 563.245 - - - - PT Banua Sarana Jaya
PT Karyatama Unggul Sejahtera 484.613 - - - - PT Karyatama Unggul Sejahtera
CV Clarissa Pratama 116.460 116.460 116.460 - - CV Clarissa Pratama
CV Surya Alam Makmur 16.799 - - - - CV Surya Alam Makmur
PT Sinar Alam Permai - 204.435 690.639 - - PT Sinar Alam Permai
CV Sinar Mas - 126.055 303.078 - - CV Sinar Mas
PT Akar Mesindotama - 22.038 3.000.000 - - PT Akar Mesindotama

Saldo dipindahkan 8.801.223 7.168.988 4.110.177 - - Balance carried forward
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7. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA (lanjutan) 7. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Saldo pindahan 8.801.223 7.168.988 4.110.177 - - Balance brought forward

PT Super Andalas Steel - - 1.911.081 - - PT Super Andalas Steel
PT Karya Putra Megah - - - 158.303 - PT Karya Putra Megah
Arifin - - 474.354 - - Arifin
PT Kerabat Perdana Mandiri - - 347.680 - - PT Kerabat Perdana Mandiri
H Muin - - - 154.747 171.851 H Muin
PT Sinar Mas Agro Resources and PT Sinar Mas Agro Resources and

Technology Tbk - - 109.957 - - TechnologyTbk
PT Mekar Karya Mas - - - - 837.000 PT Mekar Karya Mas
PT Daya Dinamika Energi - - - - 300.000 PT Daya Dinamika Energi
Lain-lain (total masing-masing Others (individually

kurang dari Rp100.000) 793.913 891.734 1.438.762 978.234 427.166 less than Rp100,000)

9.595.136 8.060.722 8.392.011 1.291.284 1.736.017

Pada tanggal 31 Mei 2013, Perseroan dan
PT Palmec Surya Lestari menyetujui pengakhiran
perjanjian pembangunan Jetty, Trestle, Bulking
dan Fasilitas milik Perseroan. PT Palmec Surya
Lestari bersedia untuk mengembalikan uang muka
yang belum terealisasi secara berkala hingga
bulan Desember 2013. Perseroan mencatat uang
muka yang belum terealisasi tersebut sebagai
bagian dari piutang lain-lain - pihak ketiga dalam
laporan posisi keuangan konsolidasian pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012.

On May 31, 2013, the Company and PT Palmec
Surya Lestari agreed to terminate the agreement of
construction of the Company’s Jetty, Trestle,
Bulking and Facility. PT Palmec Surya Lestari
agreed to repay the amount of unrealized advance
on installment basis up to December 2013. The
Company recognized the amount of unrealized
advance as part of other receivable - third parties
in the consolidated statements of financial position
as of June 30, 2013 and December 31, 2012.

Piutang lain-lain - pihak ketiga terutama merupakan
piutang atas dana talangan yang diberikan kepada
kontraktor.

Other receivables - third parties mainly represents
payment on behalf of the contractor.

Piutang termasuk piutang lain-lain - pihak ketiga
milik Perseroan dan entitas anak (KSA dan MMS)
sejumlah Rp31.000.000 dijaminkan untuk fasilitas
pinjaman yang diperoleh dari bank (Catatan 22).

Receivables include other receivable - third parties
of the Company and subsidiaries (KSA and MMS)
totaling to Rp31,000,000 are pledged as collateral
for loan facilities obtained from banks (Note 22).

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang
lain-lain - pihak ketiga dapat tertagih dan tidak
diperlukan penyisihan penurunan nilai.

Management believes that all other receivables -
third parties are fully collectible, thus, allowance for
impairment losses is not considered necessary.
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8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Minyak kelapa sawit 17.835.686 36.813.790 33.195.280 7.919.660 3.503.549 Crude palm oil
Inti sawit 4.147.759 8.165.838 6.258.304 5.346.030 1.221.789 Palm kernel
Minyak inti sawit 6.429.897 7.436.590 3.056.336 - - Crude palm kernel oil
Tandan buah segar 485.376 - - - - Fresh fruit bunches
Bahan, suku cadang dan Materials, spare parts and

perlengkapan perawatan 29.808.757 46.637.233 28.899.446 12.220.913 13.833.132 maintenance supplies

58.707.475 99.053.451 71.409.366 25.486.603 18.558.470

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh
persediaan dapat dijual atau digunakan dan tidak
diperlukan penyisihan persediaan usang pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009.

Management believes that all inventories can be
either sold or used, thus, no allowance for
impairment is necessary as of June 30, 2013 and
December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009.

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan entitas
anak (KSA dan MMS) mengasuransikan
persediaannya terhadap risiko kebakaran dan risiko
lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar
Rp399.064.456 (2012: Rp307.007.751; 2011:
Rp180.000.000; 2010: Rp120.000.000) dimana
menurut pendapat manajemen jumlahnya cukup
untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul
dari risiko yang dipertanggungkan.

As of June 30, 2013, the inventories of Company
and subsidiaries (KSA and MMS) are covered by
insurance against losses from fire and other risks
under blanket policies with insurance coverage
amounting to Rp399,064,456 (2012:
Rp307,007,751; 2011: Rp180,000,000; 2010:
Rp120,000,000) which in management’s opinion,
is adequate to cover possible losses from such
risks.

Persediaan dijaminkan untuk fasilitas pinjaman
yang diperoleh dari bank (Catatan 22).

Inventories are pledged as collateral for loan
facilities obtained from banks (Note 22).

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 9. PREPAID EXPENSES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Asuransi 1.319.305 1.259.730 940.783 718.834 474.005 Insurance
Sewa 1.250 8.880 84.405 113.917 - Rent

1.320.555 1.268.610 1.025.188 832.751 474.005
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10. UANG MUKA - PIHAK KETIGA 10. ADVANCES - THIRD PARTIES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

PT Banua Sarana Jaya 26.776.168 - - - - PT Banua Sarana Jaya
PT Karyatama Unggul Sejahtera 9.941.994 - - - - PT Karyatama Unggul Sejahtera
PT Borneo Langgeng Sejahtera 9.004.047 - - - - PT Borneo Langgeng Sejahtera
Lain-lain 5.022.063 1.178.882 127.468 53.692 22.500 Others

50.744.272 1.178.882 127.468 53.692 22.500

Akun ini merupakan uang muka atas pembelian
persediaan dan jasa kepada pihak ketiga.

This account represents advances for purchase of
inventories and services to third parties.

Pada tanggal 24 Juni 2013, Perseroan
mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan
tandan buah segar dengan PT Banua Sarana Jaya
(BSJ) sebanyak 200 MT per hari. Perjanjian ini
berlaku hingga 24 Desember 2013.

On June 24, 2013, the Company engaged into a
procurement of fresh fruit bunches with PT Banua
Sarana Jaya (BSJ) for 200 MT per day. This
agreement is valid until December 24, 2013.

Pada tanggal 24 Juni 2013, Perseroan
mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan jasa
konstruksi di kebun dan pabrik kelapa sawit
dengan PT Karyatama Unggul Sejahtera (KUS).
Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2013.

On June 24, 2013, the Company engaged into a
construction service agreement with PT Karyatama
Unggul Sejahtera (KUS) for the construction
service of the estate and palm oil mill. This
agreement is valid until December 31, 2013.

Pada tanggal 24 Juni 2013, Perseroan
mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan jasa
pengangkutan tandan buah segar dengan
PT Borneo Langgeng Sejahtera (BLS). Perjanjian
ini berlaku hingga 24 Juni 2014.

On June 24, 2013, the Company engaged into a
transportation service of fresh fruit bunches with
PT Borneo Langgeng Sejahtera (BLS). This
agreement is valid until June 24, 2014.

11. TANAMAN PERKEBUNAN 11. PLANTATION ASSETS

a. Tanaman menghasilkan a. Mature plantations

30 Juni 2013 June 30, 2013

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deduction balance

Nilai perolehan Cost
Tanaman sawit 860.601.672 23.870.528 - 884.472.200 Oil palm plantations

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Tanaman sawit (157.082.693) (22.406.535) - (179.489.228) Oil palm plantations

Nilai buku neto 703.518.979 704.982.972 Net book value



346346

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

80

11. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan) 11. PLANTATION ASSETS (continued)

a. Tanaman menghasilkan (lanjutan) a. Mature plantations (continued)

31 Desember 2012 December 31, 2012

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deduction balance

Nilai perolehan Cost
Tanaman sawit 757.016.383 103.585.289 - 860.601.672 Oil palm plantations

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Tanaman sawit (114.380.635) (42.702.058) - (157.082.693) Oil palm plantations

Nilai buku neto 642.635.748 703.518.979 Net book value

31 Desember 2011 December 31, 2011

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deduction balance

Nilai perolehan Cost
Tanaman sawit 615.969.552 141.046.832 - 757.016.384 Oil palm plantations

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Tanaman sawit (78.295.726) (36.084.910) - (114.380.636) Oil palm plantations

Nilai buku neto 537.673.826 642.635.748 Net book value

31 Desember 2010 December 31, 2010

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deduction balance

Nilai perolehan Cost
Tanaman sawit 412.539.755 203.429.797 - 615.969.552 Oil palm plantations

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Tanaman sawit (47.497.111) (30.798.615) - (78.295.726) Oil palm plantations

Nilai buku neto 365.042.644 537.673.826 Net book value

31 Desember 2009 December 31, 2009

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deduction balance

Nilai perolehan Cost
Tanaman sawit 342.169.087 70.370.668 - 412.539.755 Oil palm plantations

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Tanaman sawit (26.870.500) (20.626.611) - (47.497.111) Oil palm plantations

Nilai buku neto 315.298.587 365.042.644 Net book value

Amortisasi tanaman menghasilkan dibebankan
ke dalam akun beban pokok penjualan
(Catatan 29).

Amortization of mature plantations are charged
to cost of sales (Note 29).
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11. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan) 11. PLANTATION ASSETS (continued)

a. Tanaman menghasilkan (lanjutan) a. Mature plantations (continued)

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember
2012 dan 2011, seluruh tanaman yang telah
menghasilkan beserta tanah dan aset tetap
yang ada di atasnya milik Perseroan, KSA dan
MMS dijaminkan sehubungan dengan fasilitas
pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Catatan 22).

As of June 30, 2013 and December 31, 2012
and 2011, all mature plantations with land and
fixed assets of the Company, KSA and MMS
are pledged in relation to the investment loan
facilities obtained from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Note 22).

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan
1 Januari 2010/31 Desember 2009 seluruh
tanaman yang telah menghasilkan beserta
tanah dan aset tetap yang ada diatasnya milik
Perseroan, KSA dan MMS dijaminkan
sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang
diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (Catatan 22).

As of December 31, 2010 and January 1,
2010/December 31, 2009, all mature
plantations with land and fixed assets of the
Company, KSA and MMS are pledged in
relation to the investment loan facilities
obtained from PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (Note 22).

b. Tanaman belum menghasilkan b. Immature plantations

Tanaman belum menghasilkan merupakan
akumulasi biaya yang terjadi di Perseroan dan
entitas anak (KSA dan MMS) sehubungan
dengan pengembangan perkebunan kelapa
sawit (perkebunan), seperti pembersihan
lahan, penanaman, pemupukan dan kegiatan-
kegiatan pemeliharaan lainnya sampai lahan
perkebunan kelapa sawit tersebut sudah
menghasilkan (Catatan 2j).

The immature plantations represent the
accumulated costs incurred relating to the
development of the Company and subsidiaries’
(KSA and MMS) oil palm plantations
(plantations) such as land clearing, planting,
fertilizing and other maintenance activities until
the oil palm areas are considered mature
(Note 2j).

Mutasi tanaman belum menghasilkan adalah
sebagai berikut:

The movements of immature plantations are
as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Saldo awal 34.935.686 117.543.143 204.799.249 344.663.578 319.691.206 Beginning balance
Biaya pengembangan 4.706.602 18.518.285 45.701.492 44.744.203 64.480.000 Development costs
Kapitalisasi beban bunga 714.326 1.227.044 3.372.625 13.529.001 26.717.714 Interest capitalization
Kapitalisasi beban Depreciation expense

penyusutan (Catatan 12) 356.087 1.232.503 4.716.609 5.292.264 4.145.326 capitalization (Note 12)
Dialihkan ke tanaman

menghasilkan Transferred to mature plantations
(Catatan 11a) (23.870.528) (103.585.289) (141.046.832) (203.429.797) (70.370.668) (Note 11a)

16.842.173 34.935.686 117.543.143 204.799.249 344.663.578

Selama tahun 2013, penambahan tanaman
yang belum menghasilkan yang berasal dari
transaksi non kas sejumlah Rp1.070.413
(2012: Rp2.459.547; 2011: Rp8.089.234;
2010: Rp18.821.265; 2009: Rp30.863.040).

During 2013, addition of immature plantations
from non-cash transactions amounted to
Rp1,070,413 (2012: Rp2,459,547; 2011:
Rp8,089,234; 2010: Rp18,821,265; 2009:
Rp30.863.040).
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11. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan) 11. PLANTATION ASSETS (continued)

b. Tanaman belum menghasilkan (lanjutan) b. Immature plantations (continued)

Pada tanggal 30 Juni 2013, tanaman belum
menghasilkan diasuransikan terhadap risiko
kebakaran dengan total pertanggungan
sebesar Rp39.503.465 (2012: Rp276.831.312;
2011: Rp321.436.455; 2010: Rp380.294.135),
dimana menurut pendapat manajemen jumlah
tersebut cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian yang timbul dari risiko yang
dipertanggungkan.

As of June 30, 2013, immature plantations
were insured against losses from fire with
insurance coverage totalling to Rp39,503,465
(2012: Rp276,831,312; 2011: Rp321,436,455;
2010: Rp380,294,135) which amount in
management’s opinion, is adequate to cover
possible losses from such risks.

Nilai wajar tanaman perkebunan milik Perseroan,
KSA dan MMS pada tanggal 30 Juni 2013
berdasarkan laporan KJPP Amin, Nirwan,
Alfiantori dan Rekan, penilai independen, dalam
laporannya tertanggal 21 Agustus 2013 adalah
sebesar Rp3.478.362.595.

The fair value of the Company, KSA and MMS’
plantations assets as of June 30, 2013 based on
report of KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan,
an independent valuer, in its report dated
August 21, 2013, is Rp3,478,362,595.

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009, manajemen Perseroan,
KSA dan MMS berkeyakinan bahwa tidak ada
indikasi penurunan nilai tanaman perkebunan.

As of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 and January 1, 2010/December 31,
2009, the Company, KSA and MMS’ management
believes that there was no indication of impairment
in the value of plantation assets.

Perseroan, KSA dan MMS telah memperoleh hak
kepemilikan atas tanah perkebunan dalam bentuk
sertifikat “Hak Guna Usaha“ (HGU) mencakup
wilayah perkebunan sebagai berikut:

The Company, KSA and MMS have obtained the
titles of ownership of the plantation land
(“landrights”) under “Hak Guna Usaha” (HGU)
certificates covering its plantation area as follows:

Nomor HGU/ Ha/ Lokasi/ Tanggal kadaluarsa/
HGU Number Ha Location Expiration date

Perseroan/the Company
30 199 Arut Selatan, Kotawaringin Barat 24 September 2039/

September 24, 2039
36 12.342 Arut Selatan, Kotawaringin Barat 24 September 2039/

September 24, 2039
47 4.443 Arut Selatan, Kotawaringin Barat 24 September 2042/

September 24, 2042
PT Kalimantan Sawit Abadi

48 1.933 Natai Baru, Kotawaringin Barat 24 September 2042/
September 24, 2042

49 2.510 Rungun, Kotawaringin Barat 24 September 2042/
September 24, 2042

PT Mitra Mendawai Sejati
45 5.922 Umpang, Kotawaringin Barat 24 September 2042/

September 24, 2042
46 2.999 Umpang, Kotawaringin Barat 24 September 2042/

September 24, 2042
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11. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan) 11. PLANTATION ASSETS (continued)

Manajemen berpendapat bahwa hak kepemilikan
atas tanah dapat diperpanjang pada saat jatuh
tempo.

Management believes that the landrights can be
extended upon their expiration.

Hak kepemilikan atas tanah perkebunan
dijaminkan untuk fasilitas pinjaman investasi yang
diperoleh Perseroan, KSA dan MMS dari bank
(Catatan 22).

Landrights are pledged as collateral for loan
facilities obtained by the Company, KSA and MMS
from banks (Note 22).

Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan
konsolidasian, Perseroan dan entitas anak belum
melakukan pengembangan program plasma.

As of the completion date of the consolidated
financial statements, the Company and
subsidiaries have not established any plasma
program.

12. ASET TETAP 12. FIXED ASSETS

30 Juni 2013/June 30, 2013

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassifications balance

Harga perolehan: Cost:
Pemilikan langsung Direct ownership
Tanah 57.924.951 2.042.760 - - 59.967.711 Land
Prasarana 156.263.039 - - - 156.263.039 Infrastructure
Bangunan 238.888.744 135.960 - 29.417.439 268.442.143 Buildings
Mesin dan peralatan 147.664.419 3.485.683 - 74.310.004 225.460.106 Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat 98.149.293 3.996.918 - 10.299.940 112.446.151 Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan 14.215.129 1.082.154 - 1.567.943 16.865.226 Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian 128.285.287 20.196.943 - (105.295.386) 43.186.844 Construction in progress

841.390.862 30.940.418 - 10.299.940 882.631.220
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan 36.199.044 - - (7.473.000) 28.726.044 Vehicles
Alat berat 27.459.252 - - (2.826.940) 24.632.312 Heavy equipments

63.658.296 - - (10.299.940) 53.358.356

905.049.158 30.940.418 - - 935.989.576

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct ownership
Prasarana (37.870.572) (7.305.961)  -  - (45.176.533) Infrastructure
Bangunan (49.289.753) (8.079.803)  -  - (57.369.556) Buildings
Mesin dan peralatan (70.213.476) (15.928.027) - - (86.141.503) Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat (66.403.024) (5.951.480)  - (6.517.578) (78.872.082) Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan (7.674.020) (1.180.620) - - (8.854.640) Furniture and fixtures

(231.450.845) (38.445.891) - (6.517.578) (276.414.314)
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan (12.953.251) (3.638.804) - 4.105.583 (12.486.472) Vehicles
Alat berat (8.740.520) (2.745.926) - 2.411.995 (9.074.451) Heavy equipments

(21.693.771) (6.384.730) - 6.517.578 (21.560.923)

(253.144.616) (44.830.621) - - (297.975.237)

Nilai buku neto 651.904.542 638.014.339 Net book value
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2012/December 31, 2012

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassifications balance

Harga perolehan: Cost:
Pemilikan langsung Direct ownership
Tanah 25.593.541 32.331.410 - - 57.924.951 Land
Prasarana 129.326.980 26.936.059 - - 156.263.039 Infrastructure
Bangunan 196.643.681 782.390 - 41.462.673 238.888.744 Buildings
Mesin dan peralatan 137.438.667 6.455.680 (7.353) 3.777.425 147.664.419 Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat 78.473.746 15.743.604 (4.035.904) 7.967.847 98.149.293 Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan 10.320.508 3.652.456 - 242.165 14.215.129 Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian 21.170.550 151.977.703 (29.632) (44.833.334) 128.285.287 Construction in progress

598.967.673 237.879.302 (4.072.889) 8.616.776 841.390.862
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan 26.536.500 12.449.544 - (2.787.000) 36.199.044 Vehicles
Alat berat 28.558.249 3.823.103 - (4.922.100) 27.459.252 Heavy equipments
Mesin 907.676 - - (907.676) - Machinery

56.002.425 16.272.647 - (8.616.776) 63.658.296

654.970.098 254.151.949 (4.072.889) - 905.049.158

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct ownership
Prasarana (21.923.499) (15.947.073) - - (37.870.572) Infrastructure
Bangunan (35.860.094) (13.429.659) - - (49.289.753) Buildings
Mesin dan peralatan (51.394.798) (18.099.890) 7.353 (726.141) (70.213.476) Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat (55.936.775) (9.409.653) 4.035.904 (5.092.500) (66.403.024) Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan (6.055.866) (1.618.154) - - (7.674.020) Furniture and fixtures

(171.171.032) (58.504.429) 4.043.257 (5.818.641) (231.450.845)
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan (6.806.311) (7.912.041) - 1.765.101 (12.953.251) Vehicles
Alat berat (6.112.501) (5.955.419) - 3.327.400 (8.740.520) Heavy equipments
Mesin (544.605) (181.535) - 726.140 - Machinery

(13.463.417) (14.048.995) - 5.818.641 (21.693.771)

(184.634.449) (72.553.424) 4.043.257 - (253.144.616)

Nilai buku neto 470.335.649 651.904.542 Net book value
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2011/December 31, 2011

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassifications balance

Harga perolehan: Cost:
Pemilikan langsung Direct ownership
Tanah 22.663.083 2.930.458 - - 25.593.541 Land
Prasarana 92.193.628 37.133.352 - - 129.326.980     Infrastructure
Bangunan 114.184.818 5.127.528 (6.671.714) 84.003.049 196.643.681 Buildings
Mesin dan peralatan 96.646.882 4.465.484  - 36.326.301 137.438.667 Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat 61.459.739 11.041.808 (333.000) 6.305.199 78.473.746 Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan 7.791.784 2.528.724  -  - 10.320.508 Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian 30.157.972 111.341.928  - (120.329.350) 21.170.550 Construction in progress

425.097.906 174.569.282 (7.004.714) 6.305.199 598.967.673
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan 17.891.500 10.835.500 - (2.190.500) 26.536.500 Vehicles
Alat berat 17.692.826 14.980.122 - (4.114.699) 28.558.249 Heavy equipments
Mesin 907.676 - - - 907.676 Machinery

36.492.002 25.815.622 - (6.305.199) 56.002.425

461.589.908 200.384.904 (7.004.714) - 654.970.098

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct ownership
Prasarana (9.129.867) (12.793.632)  - - (21.923.499) Infrastructure
Bangunan (28.493.627) (8.940.045) 1.573.578 - (35.860.094) Buildings
Mesin dan peralatan (38.115.748) (13.279.050)  - - (51.394.798) Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat (41.044.633) (10.560.795) 38.850 (4.370.197) (55.936.775) Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan (4.902.654) (1.153.212) - - (6.055.866) Furniture and fixtures

(121.686.529) (46.726.734) 1.612.428 (4.370.197) (171.171.032)
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan (3.512.556) (4.820.838) - 1.527.083 (6.806.311) Vehicles
Alat berat (3.855.726) (5.099.889) - 2.843.114 (6.112.501) Heavy equipments
Mesin (363.070) (181.535) - - (544.605) Machinery

(7.731.352) (10.102.262) - 4.370.197 (13.463.417)

(129.417.881) (56.828.996) 1.612.428 - (184.634.449)

(Penyisihan)/pemulihan (Allowance for)/recovery of
atas penurunan nilai (4.771.175) 4.771.175 - - - impairment

Nilai buku neto 327.400.852 470.335.649 Net book value
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2010/December 31, 2010

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassifications balance

Harga perolehan: Cost:
Pemilikan langsung Direct ownership
Tanah 19.062.109 3.600.974 - - 22.663.083 Land
Prasarana - 92.193.628 - - 92.193.628     Infrastructure
Bangunan 98.958.039 809.494 - 14.417.285 114.184.818 Buildings
Mesin dan peralatan 95.500.331 1.146.551 - - 96.646.882 Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat 49.524.701 6.569.075 - 5.365.963 61.459.739 Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan 6.210.693 1.581.091 - - 7.791.784 Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian 4.224.063 40.351.194  - (14.417.285) 30.157.972 Construction in progress

273.479.936 146.252.007 - 5.365.963 425.097.906
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan 7.900.000 12.914.000 - (2.922.500) 17.891.500 Vehicles
Alat berat 11.480.262 8.656.027 - (2.443.463) 17.692.826 Heavy equipments
Mesin 907.676 - - - 907.676 Machinery

20.287.938 21.570.027 - (5.365.963) 36.492.002

293.767.874 167.822.034 - - 461.589.908

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct ownership
Prasarana - (9.129.867) - - (9.129.867) Infrastructure
Bangunan (20.941.889) (7.551.738) - - (28.493.627) Buildings
Mesin dan peralatan (26.031.375) (12.084.373) - - (38.115.748) Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat (28.609.757) (9.125.866) - (3.309.010) (41.044.633) Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan (3.687.095) (1.215.559) - - (4.902.654) Furniture and fixtures

(79.270.116) (39.107.403) - (3.309.010) (121.686.529)
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan (2.098.200) (3.216.564) - 1.802.208 (3.512.556) Vehicles
Alat berat (2.823.838) (2.538.690) - 1.506.802 (3.855.726) Heavy equipments
Mesin (181.535) (181.535) - - (363.070) Machinery

(5.103.573) (5.936.789) - 3.309.010 (7.731.352)

(84.373.689) (45.044.192) - - (129.417.881)

Penyisihan atas Allowance for
penurunan nilai - (4.771.175) - - (4.771.175) impairment

Nilai buku neto 209.394.185 327.400.852 Net book value
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

1 Januari 2010/31 Desember 2009/January 1, 2010/December 31, 2009

Saldo awal/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassifications balance

Harga perolehan: Cost:
Pemilikan langsung Direct ownership
Tanah 16.473.529 2.588.580 - - 19.062.109 Land
Bangunan 68.763.281 - - 30.194.758 98.958.039 Buildings
Mesin dan peralatan 39.128.081 79.025 - 56.293.225 95.500.331 Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat 16.065.122 9.424.359 - 24.035.220 49.524.701 Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan 4.717.074 1.493.619 - - 6.210.693 Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian 87.424.658 3.287.388  - (86.487.983) 4.224.063 Construction in progress

232.571.745 16.872.971 - 24.035.220 273.479.936
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan 5.113.000 2.787.000 - - 7.900.000 Vehicles
Alat berat 30.593.382 4.922.100 - (24.035.220) 11.480.262 Heavy equipments
Mesin - 907.676 - - 907.676 Machinery

35.706.382 8.616.776 - (24.035.220) 20.287.938

268.278.127 25.489.747 - - 293.767.874

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct ownership
Bangunan (14.624.111) (6.317.778) - - (20.941.889) Buildings
Mesin dan peralatan (14.934.192) (11.097.183) - - (26.031.375) Machinery and equipments
Kendaraan dan alat-alat berat (9.206.275) (4.581.763) - (14.821.719) (28.609.757) Vehicles and heavy equipments
Perabotan dan perlengkapan (2.712.138) (974.957)  - - (3.687.095) Furniture and fixtures

(41.476.716) (22.971.681) - (14.821.719) (79.270.116)
Aset sewa pembiayaan Leased assets

Kendaraan (982.700) (1.115.500) - - (2.098.200) Vehicles
Alat berat (12.202.372) (5.443.185) - 14.821.719 (2.823.838) Heavy equipments
Mesin - (181.535) - - (181.535) Machinery

(13.185.072) (6.740.220) - 14.821.719 (5.103.573)

(54.661.788) (29.711.901) - - (84.373.689)

Nilai buku neto 213.616.339 209.394.185 Net book value
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember
2009, rincian persentase penyelesaian dan
estimasi waktu penyelesaian untuk aset dalam
penyelesaian adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 and January 1, 2010/December 31,
2009, the details of percentage of completion and
estimated time of completion were as follows:

30 Juni 2013 June 30, 2013
Persentase

jumlah tercatat
terhadap nilai

kontrak/ Persentase Akumulasi Estimasi
Percentage of penyelesaian/ biaya/ penyelesaian/

carrying amount Percentage of Accumulated Estimated
to contract value completion costs completion

Bangunan 2% - 90% 2% - 90% 38.440.562 Juli - Desember 2013/ Buildings
July - December 2013

Sistem informasi 40% 40% 687.320 Desember 2013/ Information system
December 2013

Mesin dan peralatan 48% - 92% 48% - 92% 4.058.962 Agustus - Machinery and equipments
September 2013/
August -
September 2013

43.186.844

31 Desember 2012 December 31, 2012
Persentase

jumlah tercatat
terhadap nilai

kontrak/ Persentase Akumulasi Estimasi
Percentage of penyelesaian/ biaya/ penyelesaian/

carrying amount Percentage of Accumulated Estimated
to contract value completion costs completion

Bangunan 8 - 95% 8 - 95% 125.083.418 Agustus 2013/August Buildings
2013

Sistem informasi 80% 80% 2.401.668 April/April 2013 Information system
Perabotan dan perlengkapan 85% 85% 393.238 Februari/February 2013 Furniture and fixtures
Mesin dan peralatan 18% 18% 406.963 Mei/May 2013 Machinery and equipments

128.285.287

31 Desember 2011 December 31, 2011
Persentase

jumlah tercatat
terhadap nilai

kontrak/ Persentase Akumulasi Estimasi
Percentage of penyelesaian/ biaya/ penyelesaian/

carrying amount Percentage of Accumulated Estimated
to contract value completion costs completion

Bangunan 19 - 93% 19 - 93% 19.302.251 Januari/January 2012 Buildings
- April/April 2013
Desember/December

Sistem informasi 55% 55% 1.367.386 2012 Information system
Mesin dan peralatan 90% 90% 258.748 April/April 2012 Machinery and equipments
Perabotan dan perlengkapan 90% 90% 242.165 Januari/January 2012 Furniture and fixtures

21.170.550
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2010 December 31, 2010

Persentase
jumlah tercatat
terhadap nilai

kontrak/ Persentase Akumulasi Estimasi
Percentage of penyelesaian/ biaya/ penyelesaian/

carrying amount Percentage of Accumulated Estimated
to contract value completion costs completion

Bangunan 25 - 82% 25 - 82% 26.694.379 Februari/February 2011 Buildings
- Desember/December
2012

Mesin dan peralatan 59% 59% 3.463.593 November/November Machinery and equipments
2011

30.157.972

1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 January 1, 2010/ December 31, 2009

Persentase
jumlah tercatat
terhadap nilai

kontrak/ Persentase Akumulasi Estimasi
Percentage of penyelesaian/ biaya/ penyelesaian/

carrying amount Percentage of Accumulated Estimated
to contract value completion costs completion

Januari - Desember 2009/
Bangunan 78% 78% 4.224.063 January - December 2009 Buildings

Beban penyusutan aset tetap dibebankan ke akun-
akun berikut ini:

Depreciation of fixed assets were charged to the
following accounts:

30 Juni 2013/ 31 Des. 2012/ 31 Des. 2011/ 31 Des. 2010/
June 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010

Beban pokok penjualan (Catatan 29) 39.070.735 60.059.175 41.156.632 33.231.549 Cost of sales (Note 29)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses

(Catatan 30) 5.403.799 11.261.746 10.955.755 6.520.379 (Note 30)
Tanaman belum menghasilkan - Immature plantation -

biaya pengembangan (Catatan 11b) 356.087 1.232.503 4.716.609 5.292.264 development cost (Note 11b)

44.830.621 72.553.424 56.828.996 45.044.192

Pada tanggal 30 Juni 2013, aset tetap yang
digunakan dalam operasi Grup meliputi aset tetap
yang telah habis nilai bukunya dengan nilai
perolehan sebesar Rp57.083.878.

As of June 30, 2013, fixed assets used in the
Group’s operation include fully depreciated fixed
assets with acquisition cost totaling to
Rp57,083,878.

Pada tanggal 30 Juni 2013, tidak terdapat aset
tetap yang tidak dipakai sementara oleh Grup.

As of June 30, 2013, there is no fixed assets which
are temporarily not in use by the Group.

Nilai wajar aset tetap Grup pada tanggal 30 Juni
2013, berdasarkan laporan KJPP Amin, Nirwan,
Alfiantori dan Rekan, penilai independen, dalam
laporannya tertanggal 21 Agustus 2013 adalah
sebesar Rp1.547.449.405. Manajemen
berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi
penurunan nilai potensial atas nilai aset tetap pada
tanggal 30 Juni 2013.

The fair value of the Group’s fixed assets as of
June 30, 2013, based on report of KJPP Amin,
Nirwan, Alfiantori dan Rekan, an independent
appraiser, in its report dated August 21, 2013, is
Rp1,547,449,405. Management believes that there
is no indication potential impairment of fixed assets
as of June 30, 2013.
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12. ASET TETAP (lanjutan) 12. FIXED ASSETS (continued)

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan dan
penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai
berikut:

Deductions in fixed assets represent the sale of
fixed assets and fixed assets written off with details
as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Penjualan aset tetap Sale of fixed assets
Hasil penjualan - - 3.005.000 5.098.136 - Proceeds
Nilai buku bersih - - - (5.098.136) - Net book value

Laba penjualan aset tetap - - 3.005.000 - - Gain on sale of fixed assets

Rugi pengurangan aset tetap - - 29.632 294.150 - Loss on fixed assets’ deduction

Pada tahun 2011 Perseroan melakukan penjualan
bangunan tertentu dengan nilai perolehan
Rp464.629 dan akumulasi penyusutan Rp45.245.
Nilai penjualan aset tersebut sebesar nilai buku
aset sehingga tidak berdampak pada keuntungan
maupun kerugian atas penjualan aset tetap dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun
2011.

In 2011, the Company sold certain buildings with
the acquisition cost and accumulated depreciation
of Rp464,629 and Rp45,245, respectively. The
amount of proceeds for the sale is at the assets’
book value that have no impact on profit or loss on
sale of fixed assets in the 2011 consolidated
statements of comprehensive income.

Aset tetap tertentu dijaminkan untuk liabilitas
pembiayaan konsumen (Catatan 20), liabilitas sewa
pembiayaan (Catatan 21) dan fasilitas pinjaman
yang diperoleh dari bank (Catatan 22).

Certain fixed assets are pledged as collateral for
consumer finance liabilities (Note 20), finance
lease liabilities (Note 21) and loan facilities
obtained from banks (Note 22).

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan entitas
anak (KSA dan MMS) mengasuransikan bangunan,
mesin, kendaraan dan alat-alat berat, perabotan
dan perlengkapan atas risiko kebakaran dan risiko
lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar
Rp1.210.658.074 dan AS$3.237.390 (2012:
Rp567.466.540 dan AS$3.676.310; 2011:
Rp466.039.596 dan AS$5.641.800 dan 2010:
Rp292.830.631 dan AS$2.635.200) dimana
menurut pendapat manajemen jumlah tersebut
cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang
timbul dari risiko - risiko tetap tersebut.

As of June 30, 2013, the Company and
subsidiaries (KSA and MMS) insured buildings,
machinery and equipments, vehicles and heavy
equipments and furniture and fixture by insurance
against losses from fire and other risks under
blanket policies with insurance coverage
amounting to Rp1,210,658,074 and US$3,237,390,
respectively (2012: Rp567,466,540 and
US$3,676,310, respectively; 2011: Rp466,039,596
and US$5,641,800, respectively; 2010:
Rp292,830,631 and US$2,635,200, respectively),
which in the management’s opinion is adequate to
cover possible losses from such risks.

Berdasarkan laporan penilaian manajemen per
31 Desember 2011, Perseroan mengakui
pemulihan atas penurunan nilai kendaraan dan alat
berat sebesar Rp4.771.175 yang telah disisihkan
sepenuhnya dalam laporan posisi keuangan tahun
2010. Pemulihan atas penurunan nilai aset tetap
tersebut disajikan sebagai “Pendapatan atas
pemulihan penurunan aset” pada laporan laba rugi
komprehensif tahun 2011 (Catatan 30).

Based on management’s assessment, as of
December 31, 2011, the Company recognized
a recovery of impairment of vehicles and heavy
equipment totaling Rp4,771,175 which has been
fully provided with allowance in the 2010
statements of financial position. The recovery of
impairment losses is presented as “Income from
recovery of impairment of fixed assets” in the 2011
statements of comprehensive income (Note 30).
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13. INVESTASI SAHAM 13. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

PT Surya Borneo Industri 47.500.000 - - - - PT Surya Borneo Industri
PT Citra Borneo Utama 47.500.000 - - - - PT Citra Borneo Utama
PT Tanjung Sawit Abadi 200.000 200.000 10.000 - - PT Tanjung Sawit Abadi

95.200.000 200.000 10.000 - -

a. PT Surya Borneo Industri (SBI) a. PT Surya Borneo Industri (SBI)

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.
No. 48 tanggal 3 April 2013, PT Citra Borneo
Indah dan Perseroan mendirikan SBI dengan
modal disetor dan ditempatkan sebesar
Rp37.500.000. Dari jumlah tersebut, Perseroan
mengakuisisi 10% kepemilikan saham atau
15.000 lembar saham dengan nominal
Rp1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham
di SBI senilai Rp15.000.000.

Based on Notarial Deed No. 48 of Eko
Soemarno, S.H. dated April 3, 2013, PT Citra
Borneo Indah and the Company established SBI
with issued and fully paid capital amounting to
Rp37,500,000. From such amount, the Company
acquired 10% of ownership interest or 15,000
shares with par value of Rp1,000,000 (in full
Rupiah) per share in SBI amounting to
Rp15,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.,
No. 17 tanggal 18 Juni 2013, SBI meningkatkan
modal disetor dan ditempatkan sebesar
Rp212.500.000. Dari jumlah tersebut, Perseroan
berkontribusi sebesar Rp7.500.000. Sementara
itu, entitas anak (KSA dan MMS) berkontribusi
masing-masing sebesar Rp12.500.000 dan
Rp12.500.000. Dengan demikian, jumlah
investasi Perseroan dan entitas anak (KSA dan
MMS) di SBI menjadi sebesar Rp47.500.000.

Based on Notarial Deed No. 17 of Eko
Soemarno, S.H. dated June 18, 2013, SBI
increased its issued and fully paid capital by
Rp212,500,000. From such amount, the
Company contributed for Rp7,500,000.
Meanwhile, the subsidiaries, KSA and MMS
contributed for Rp12,500,000 and Rp12,500,000,
respectively. Therefore, total of investments in
shares of stock of the Company and subsidiaries
(KSA and MMS) in SBI amounted to
Rp47,500,000.

Per 30 Juni 2013, persentase kepemilikan
Perusahan, KSA dan MMS di SBI masing-
masing sebesar 9%, 5% dan 5%.

As of June 30, 2013, percentage of ownership of
the Company, KSA and MMS in SBI are 9%, 5%
and 5%, respectively.

b. PT Citra Borneo Utama (CBU) b. PT Citra Borneo Utama (CBU) 

Berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan,
S.H., M.Kn. No. 102 tanggal 14 Maret 2013,
PT Citra Borneo Indah dan Perseroan
mendirikan CBU dengan modal disetor dan
ditempatkan sebesar Rp37.500.000. Dari jumlah
tersebut, Perseroan mengakuisisi 10%
kepemilikan saham atau 15.000 lembar saham
dengan nominal Rp1.000.000 (dalam Rupiah
penuh) per saham di CBU senilai Rp15.000.000.

Based on Notarial Deed No. 102 of Teguh
Hendrawan, S.H., M.Kn. dated March 14, 2013,
PT Citra Borneo Indah and the Company
established CBU with issued and fully paid
capital amounting to Rp37,500,000. From such
amount, the Company acquired 10% of
ownership interest or 15,000 shares with par
value of Rp1,000,000 (in full Rupiah) per share in
CBU amounting to Rp15,000,000.
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13. INVESTASI SAHAM (lanjutan) 13. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK
(continued)

b. PT Citra Borneo Utama (CBU) (lanjutan) b. PT Citra Borneo Utama (CBU) (continued)

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.,
No. 18 tanggal 18 Juni 2013, CBU meningkatkan
modal disetor dan ditempatkan sebesar
Rp212.500.000. Dari jumlah tersebut, Perseroan
berkontribusi sebesar Rp7.500.000. Sementara
itu, entitas anak (KSA dan MMS) berkontribusi
masing-masing sebesar Rp12.500.000 dan
Rp12.500.000. Dengan demikian, jumlah
investasi Perseroan dan entitas anak (KSA dan
MMS) di CBU menjadi sebesar Rp47.500.000.

Based on Notarial Deed No. 18 of Eko
Soemarno, S.H., dated June 18, 2013, CBU
increased its issued and fully paid capital for
Rp212,500,000. From such amount, the
Company contributed for Rp7,500,000.
Meanwhile, the subsidiaries, KSA and MMS
contributed for Rp12,500,000 and Rp12,500,000,
respectively. Therefore, total of investments in
shares of stock of the Company and subsidiaries
(KSA and MMS) in CBU amounted to
Rp47,500,000.

Per 30 Juni 2013, persentase kepemilikan
Perseroan, KSA dan MMS di CBU masing-
masing sebesar 9%, 5% dan 5%.

As of June 30, 2013, percentage of ownership of
the Company, KSA and MMS in CBU are 9%,
5% and 5%, respectively.

c. PT Tanjung Sawit Abadi (TSA) c. PT Tanjung Sawit Abadi (TSA)

Berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan,
S.H., M.Kn. No. 65 tanggal 22 Juli 2011, entitas
anak (SML), mengakuisisi 1% kepemilikan
saham atau 20 lembar saham dengan nilai
nominal Rp500.000 (dalam Rupiah penuh) per
saham di TSA senilai Rp10.000.

Based on Notarial Deed No. 65 of Teguh
Hendrawan, S.H., M.Kn. dated July 22, 2011,
a subsidiary (SML), acquired 1% of ownership
interest or 20 shares with par value of Rp500,000
(in full Rupiah) per share in TSA amounting to
Rp10,000.

Berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan,
S.H., M.Kn No. 6 tanggal 16 Agustus 2012, TSA
meningkatkan modal disetor dari Rp1.250.000
menjadi Rp25.000.000. Dari peningkatan modal
tersebut, SML berkontribusi sebesar Rp190.000.
Dengan demikian investasi SML di TSA
meningkat menjadi Rp200.000.

Based on Notarial Deed No. 6 of Teguh
Hendrawan, S.H., M.Kn. dated August 16, 2012,
TSA increased its paid in capital from
Rp1,250,000 to Rp25,000,000. From the
increase of capital, SML take a contribution
amounting to Rp190,000. Therefore, investment
SML in TSA increased to Rp200,000.

14. PROYEK PENGEMBANGAN  USAHA 14. BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT

Proyek pengembangan usaha merupakan biaya
yang telah dikeluarkan oleh entitas anak (SML)
kepada PT Citra Borneo Indah (CBI), salah satu
pemegang saham, sebagai biaya untuk
pengurusan perizinan dan penggantian lahan
sehubungan dengan rencana pengembangan
proyek perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Lamandau, Kalimantan Tengah dengan luas area
26.995 Hektar.

Business development projects represent cost
incurred by a subsidiary (SML) to PT Citra Borneo
Indah (CBI), a shareholder regarding license
processing and land compensation related to the
planned development project plan of 26,995
Hectares of oil palm plantation in Kabupaten
Lamandau, Central Kalimantan.
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15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Uang muka pembelian aset tetap 82.721.110 81.390.830 634.753 7.058.418 103.294 Advance for purchase of fixed assets
Uang muka sewa pembiayaan 326.200 - 2.600.887 527.253 17.164 Advance for leasing
Lain-lain 7.415.928 5.459.259 568.678 - - Others

90.463.238 86.850.089 3.804.318 7.585.671 120.458

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
uang muka pembelian aset tetap sebesar
Rp77.583.619 merupakan uang muka sehubungan
dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit
milik entitas anak (ASP) di Kabupaten Seruyan,
Kalimantan Tengah kepada CBI.

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
advance for purchase of fixed assets amounting to
Rp77,583,619 represents advance paid for the
development of the project plant of oil palm
plantation of a subsidiary (ASP) in Kabupaten
Seruyan, Central Kalimantan to CBI.

Pada tanggal 30 Juni 2013, uang muka pembelian
aset tetap sejumlah Rp2.231.813 (2012:
Rp2.493.600; 2011: Nihil, 2010: Rp7.021.543 dan
2009: Nihil) merupakan uang muka sehubungan
dengan peningkatan kapasitas dan pembangunan
PKS milik entitas anak (KSA dan MMS).

As of June 30, 2013, advance for purchase of fixed
assets amounting to Rp2,231,813 (2012:
Rp2,493,600, 2011: Nil, 2010: Rp7,021,543 and
2009: Nil) represent advance paid for extension of
production capacity and construction of POM of
subsidiaries (KSA and MMS).

16. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN -
PIHAK KETIGA

16. TRADE AND OTHER PAYABLES - THIRD
PARTIES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Utang usaha - dalam Rupiah Trade payables - in Rupiah
PT Sentana Adidaya Pratama 3.888.875 2.838.868 36.913.603 34.813.314 23.574.501 PT Sentana Adidaya Pratama
PT Meroke Tetap Jaya 1.793.521 - 2.208.988 - - PT Meroke Tetap Jaya
PT Pundi Abadi Intisari 1.745.421 2.998.221 3.783.390 - - PT Pundi Abadi Intisari
PT Bumi Tani Subur 1.411.708 6.957.745 6.451.243 - - PT Bumi Tani Subur
PT Agritama Multisarana 573.663 892.309 1.037.973 273.394 582.669 PT Agritama Multisarana
PT Gerrindo Surya Makmur 524.362 5.478.557 13.388.816 17.681.909 5.924.711 PT Gerrindo Surya Makmur
PT Banua Sarana Jaya 483.999 - - - - PT Banua Sarana Jaya
PT Gemareksa Mekar Sari 378.336 - 164.986 - - PT Gemareksa Mekar Sari
PT Nalco Indonesia 358.520 320.176 565.981 - - PT Nalco Indonesia
Alvin Syafa 338.962 - - - - Alvin Syafa
M Gadzali 311.760 390.656 - - - M Gadzali
PT Indo Acidatama 290.000 290.000 - - - PT Indo Acidatama
PT Menthobi Makmur Lestari 264.285 - 963.099 718.131 - PT Menthobi Makmur Lestari
Hj Jumiati Yasir 257.907 460.249 - - - Hj Jumiati Yasir
Kelompok Tani Bukit Sawa Makmur 224.493 - 1.109.346 - - Kelompok Tani Bukit Sawa Makmur
Aswin Putra 222.654 - - - - Aswin Putra
Tiga Putri 189.191 142.397 - - - Tiga Putri
PT Caraka Agrindotama 185.984 185.984 185.984 163.752 - PT Caraka Agrindotama
Yulfansyah 180.083 - - - - Yulfansyah
PT Traglopindo Utama 175.447 199.687 175.447 - - PT Traglopindo Utama
PT Berkat Saintifindo 163.872 818.872 93.057 - - PT Berkat Saintifindo
PT Kiasindo Antarnusa 149.305 149.305 149.305 - - PT Kiasindo Antarnusa
Iswanto 130.976 177.143 - - - Iswanto
PT Dwiagri Makmur Intertrade 129.871 240.751 300.665 - - PT Dwiagri Makmur Intertrade
CV Hamparan Mas 128.450 273.195 325.113 - - CV Hamparan Mas
Wanti 111.605 - - - - Wanti
UD Aneka Tani - 317.620 4.294 - - UD Aneka Tani
Koperasi Karya Plantation - 255.800 - - - Koperasi Karya Plantation
Jusrial - 159.285 - - - Jusrial
Supriyadi - 103.629 - - - Supriyadi

Saldo dipindahkan 14.613.250 23.650.449 67.821.290 53.650.500 30.081.881 Balance carried forward
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16. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN -
PIHAK KETIGA (lanjutan)

16. TRADE AND OTHER PAYABLES - THIRD
PARTIES (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Utang usaha - dalam Rupiah Trade payables - in Rupiah
(lanjutan) (continued)

Saldo pindahan 14.613.250 23.650.449 67.821.290 53.650.500 30.081.881 Balance brought forward

PT Goautama Sinar Batuah - 65.204 2.781.295 2.159.985 630.137 PT Goautama Sinar Batuah
Koperasi Karya Mandiri - - 542.053 - - Koperasi Karya Mandiri
PT Lautan Luas Tbk - - 469.344 - - PT Lautan Luas Tbk
Sigit Parmanto - - 364.165 - - Sigit Parmanto
Hj Een Juhairiyah - - 73.626 241.501 - Hj Een Juhairiyah
PT Sukses Karya Mandiri - - - 431.139 - PT Sukses Karya Mandiri
PT Harapan Hibrida Kalbar - - - 908.280 - PT Harapan Hibrida Kalbar
PT First Lamandau Timber PT First Lamandau Timber

International - - - 599.941 - International
PT Mustika Sembuluh - - - 251.838 1.235.012 PT Mustika Sembuluh
PT Sasco Indonesia - - - - 5.865.735 PT Sasco Indonesia

Lain-lain (jumlah masing-masing Others (individually
kurang dari Rp100.000) 977.134 1.033.905 246.295 677.577 891.938 less than Rp100,000)

15.590.384 24.749.558 72.298.068 58.920.761 38.704.703

Utang lain-lain: Other payables:

Toko Damai Sejahtera 9.401.568 9.939.673 12.472.731 - 2.807.458 Toko Damai Sejahtera
PT Akar Mesindotama 1.607.763 1.866.212 3.812.133 1.241.571 314.533 PT Akar Mesindotama
PT Super Andalas Steel 1.526.150 114.895 - - - PT Super Andalas Steel
CV Rizky Pratama 1.313.331 290.228 8.513 - - CV Rizky Pratama
CV Indotama Elektrik 1.236.999 879.614 876.480 252.237 - CV Indotama Elektrik
PT Trakindo Utama 825.804 700.376 809.991 972.439 374.967 PT Trakindo Utama
Toko Karunia Motor 811.272 489.983 - - - Toko Karunia Motor
PT Prima Mandiri Perkasa 482.078 249.764 - - - PT Prima Mandiri Perkasa
PT Agrindo Kalimantan Lestari 459.358 815.083 - - - PT Agrindo Kalimantan Lestari
CV Aneka Hidraulic System 371.447 478.600 435.037 143.932 - CV Aneka Hidraulic System
CV Sinar Mas 370.089 528.187 1.576.324 - - CV Sinar Mas
CV Shahabi Jaya 359.877 1.919.789 - - - CV Shahabi Jaya
CV Omega Perkasa 332.289 614.127 434.594 - - CV Omega Perkasa
CV Anugrah Karya Engineering 280.974 881.793 528.606 327.451 - CV Anugrah Karya Engineering
PT Indojaya Perkasa 264.598 488.037 296.850 - - PT Indojaya Perkasa
Toko Karya Bersama 241.552 578.034 - - - Toko Karya Bersama
PT Benteng Anugerah Sejahtera 223.429 - - - - PT Benteng Anugerah Sejahtera
CV Damayanti 201.500 327.099 - - - CV Damayanti
Toko Sari Sehat 198.417 186.264 - - - Toko Sari Sehat
PT Jayatech Palmindo 187.880 - - - - PT Jayatech Palmindo
CV Cipta Karya Mandiri 178.201 - - - - CV Cipta Karya Mandiri
PT Banjar Bearing Sentosa 174.467 243.005 617.147 - - PT Banjar Bearing Sentosa
PT Berkat Surya Abadi 166.949 - - - - PT Berkat Surya Abadi
CV Pratama Mandiri 165.959 804.279 - - - CV Pratama Mandiri
PT Tjokro Bersaudara Banjar Indo 162.110 - - - - PT Tjokro Bersaudara Banjar Indo
Toko Ponti Suri 158.978 960.990 234.410 - - Toko Ponti Suri
UD Buana Rantai 149.076 340.827 - - - UD Buana Rantai
PT Jayatech Palmatic 143.846 466.288 - - - PT Jayatech Palmatic
CV Buana Baru Jaya 142.450 142.450 - - - CV Buana Baru Jaya
PT Citra Multi Mandiri Perkasa 141.233 109.818 - - - PT Citra Multi Mandiri Perkasa
PT Traktor Nusantara 138.966 160.600 - - - PT Traktor Nusantara
CV Surya Alam Makmur 138.668 - - - - CV Surya Alam Makmur
PT United Tractors Tbk 133.025 270.873 - - - PT United Tractors Tbk
CV Clarissa Pratama 132.706 224.213 444.390 - - CV Clarissa Pratama
PT Probesco Disatama 129.688 - - - - PT Probesco Disatama
CV Ligar 120.000 - - - - CV Ligar
Toko Percetakan Waringin Jaya 117.157 384.477 - - - Toko Percetakan Waringin Jaya
PT Global Tekno Jaya Abadi 115.061 115.061 - - - PT Global Tekno Jaya Abadi
PT Mekar Karya Mas 114.913 107.239 - - - PT Mekar Karya Mas
PT Gapura Mas Sejahtera 114.008 138.366 - - - PT Gapura Mas Sejahtera
PT Altrak 1978 106.770 - - - - PT Altrak 1978
PT Arita Prima Nusantara 105.121 456.718 - - - PT Arita Prima Nusantara
CV Asa Prima Mandiri 102.726 136.312 11.480 - - CV Asa Prima Mandiri
CV Cahaya Teknik Mandiri 102.215 116.505 - 102.215 - CV Cahaya Teknik Mandiri
PT Budijaya Makmur Sentosa 19.976 108.720 - - - PT Budijaya Makmur Sentosa

Saldo dipindahkan 23.970.644 26.634.499 22.558.686 3.039.845 3.496.958 Balance carried forward
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16. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN -
PIHAK KETIGA (lanjutan)

16. TRADE AND OTHER PAYABLES - THIRD
PARTIES (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Utang lain-lain : (lanjutan) Other payables: (continued)

Saldo pindahan 23.970.644 26.634.499 22.558.686 3.039.845 3.496.958 Balance brought forward

PT Karya Palmalindo Abadi - 7.982.755 - - - PT Karya Palmalindo Abadi
PT Rian Buana Sega - 2.851.608 - - - PT Rian Buana Sega
CV Hosana Perkasa - 722.407 - - - CV Hosana Perkasa
UD Sumber Baru - 471.710 - - - UD Sumber Baru
CV Sari Melati Indah - 423.480 - - - CV Sari Melati Indah
MD Hermanto - 272.050 - - - MD Hermanto
PT Intitera Prima Abadi - 241.672 - - - PT Intitera Prima Abadi
PT Mendawai Asri Prima Sejahtera - 241.175 472 2.696.568 - PT Mendawai Asri Prima Sejahtera
PT Palmec Surya Lestari - 228.446 2.040.979 - - PT Palmec Surya Lestari
PT Sumber Rejeki Makmur - 206.088 - - - PT Sumber Rejeki Makmur
Toko Meubel Novia - 192.128 - - - Toko Meubel Novia
CV Mitra Sohibulhajat Engineering - 151.538 - - - CV Mitra Sohibulhajat Engineering
CV Pandu Mandiri - 136.804 - - - CV Pandu Mandiri
CV Cahaya Timur Abadi - 133.859 - - - CV Cahaya Timur Abadi
PT Murni Berlian Motor - 117.928 - - - PT Murni Berlian Motor
PT Traglindo Utama - 116.218 - - - PT Traglindo Utama
Toko PB Mulya Hati - 105.281 - - - Toko PB Mulya Hati
CV Karya Teknik Mandiri - 103.400 - - - CV Karya Teknik Mandiri
CV Bulik Perkasa - 102.438 - - - CV Bulik Perkasa
PT Petro Andalan Nusantara - - 2.611.273 1.496.992 - PT Petro Andalan Nusantara
CV Kora Indo Makmur - - 637.443 - - CV Kora Indo Makmur
PT Kerabat Perdana Mandiri - - 483.217 - - PT Kerabat Perdana Mandiri
CV Alsuli Teknik Mandiri - - 305.531 - - CV Alsuli Teknik Mandiri
CV Anugrah Abadi/ CV Anugrah Abadi/

H Abdul Gani - - 199.278 151.147 - H Abdul Gani
H Abdullah Sani - - 15.273 2.017.558 - H Abdullah Sani
PT Mitra Jaya Karta Pratama - - - 5.780.787 - PT Mitra Jaya Karta Pratama
Toko Rachmadi Chandra - - - 1.989.761 - Toko Rachmadi Chandra
H Khemal Nasery - - - 1.241.087 - H Khemal Nasery
CV Mulya/H Mahmud - - - 229.568 - CV Mulya/H Mahmud
PT Global Tekno Jaya Abadi - - - 119.361 - PT Global Tekno Jaya Abadi
UD Logos - - - 110.229 - UD Logos
Lain-lain (jumlah masing-masing Others (individually

kurang dari Rp100.000) 10.253.996 3.848.737 6.409.131 4.588.589 4.976.465 less than Rp100,000)

34.224.640 45.284.221 35.261.283 23.461.492 8.473.423

Utang usaha merupakan utang atas pembelian
tandan buah segar, pupuk dan bahan kimia.

Trade payables represent payables for purchases
of fresh fruit bunches, fertilizers and chemicals.

Utang lain-lain sebagian besar merupakan utang
kepada pemasok atas pembelian suku cadang.

Other payables mostly represent payables to
supplier for purchases of spareparts.

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember
2009, saldo utang usaha dan utang lain-lain pihak
ketiga tidak memerlukan jaminan dan tidak
dikenakan bunga. Tidak ada surat jaminan yang
diberikan oleh Grup untuk utang usaha dan utang
lain-lain - pihak ketiga.

As of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 and January 1, 2010/December 31,
2009, trade and other payables to third parties are
unsecured and non-interest bearing. There have
been no guarantees provided by the Group for any
trade and other payables to third parties.
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17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 17. UNEARNED REVENUE

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

PT Wilmar Nabati Indonesia 281.818 4.040.880 2.844.110 - 26.886.298 PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Musim Mas 203.981 1.245.455 -  - - PT Musim Mas
CV Surya Alam Makmur 149.281 199.328 - - - CV Surya Alam Makmur
PT Asianagro Agungjaya 95.473 36.928.937 - - - PT Asianagro Agungjaya
PT Sinar Alam Permai 53.425 1.605.176 18.254.573 26.770.111 - PT Sinar Alam Permai
CV Damai Sejahtera - 2.106 - - -  CV Damai Sejahtera
PT Tunas Lampung Baru Tbk - - 6.170.100 - - PT Tunas Lampung Baru Tbk
PT Sinar Mas Agro Resources - PT Sinar Mas Agro Resources

and Technology Tbk - - 2.793.186 - - and Technology Tbk
PT Multimas Nabati Asahan - - - 9.136.365 - PT Multimas Nabati Asahan

783.978 44.021.882 30.061.969 35.906.476 26.886.298

Pendapatan diterima di muka merupakan uang
muka yang diterima dari pelanggan sehubungan
dengan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit,
cangkang sawit dan fiber sawit.

Unearned revenue represents advances received
from customers in relation to sales of crude palm
oil, palm kernel, palm kernel shell and palm fibre.

18. PERPAJAKAN 18. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka a. Refundable taxes

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Perseroan The Company
Pengembalian Pajak Refundable

Penghasilan Badan 1.648.353 - - - - Corporate Income Tax
Entitas anak Subsidiaries

Pajak Pertambahan
Nilai - - 6.922.855 3.419.389 - Value Added Tax

1.648.353 - 6.922.855 3.419.389 -
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

b. Utang pajak b. Taxes payable

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Perseroan The Company
Pajak Pertambahan Nilai 10.179.447 13.239.252 8.314.292 9.989.456 13.207.670 Value Added Tax
Pajak penghasilan -

Pasal 21 827.677 974.422 514.758 586.269 51.400 Income tax - Article 21
Pajak penghasilan -

Pasal 23/26 754.726 1.970.758 628.582 684.229 697.152 Income tax - Articles 23/26
Pajak penghasilan -

Pasal 4(2) 249.312 1.664.733 233.380 57.590 - Income tax - Article 4(2)
Pajak penghasilan -

Pasal 15 667 17.701 - - - Income tax - Article 15
Pajak penghasilan -

Pasal 29 Income tax - Article 29
Tahun 2012 - 36.492.460 - - - Year 2012
Tahun 2011 - - 74.748.726 - - Year 2011
Tahun 2010 - - 30.042.632 69.625.850 - Year 2010
Tahun 2009 - - 22.956.355 24.661.894 32.674.960 Year 2009
Tahun 2008 - - 13.984.868 2.836.675 2.836.675 Year 2008
Tahun 2007 - - 10.984.103 - - Year 2007

12.011.829 54.359.326 162.407.696 108.441.963 49.467.857

Entitas anak Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai 8.941.148 16.414.493 4.735.777 2.806.430 8.525.850 Value Added Tax
Pajak penghasilan -

Pasal 21 590.813 768.210 295.757 201.986 20.113 Income tax - Article 21
Pajak penghasilan -

Pasal 23/26 1.591.005 2.564.954 382.103 250.026 312.267 Income tax - Articles 23/26
Pajak penghasilan -

Pasal 4(2) 687.291 778.060 806.705 221.059 - Income tax - Article 4(2)
Pajak penghasilan -

Pasal 29 Income tax - Article 29
Tahun 2013 20.754.411 - - - - Year 2013
Tahun 2012 - 48.988.393 - - - Year 2012
Tahun 2011 - - 20.328.459 - - Year 2011
Tahun 2010 - - 4.362.063 7.455.473 - Year 2010

32.564.668 69.514.110 30.910.864 10.934.974 8.858.230

44.576.497 123.873.436 193.318.560 119.376.937 58.326.087

c. Komponen pajak penghasilan badan c. Components of corporate income tax

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Perseroan The Company
Beban pajak kini 45.980.995 50.520.797 133.108.643 112.796.185 78.608.896 Current tax expense
(Manfaat)/beban pajak
     tangguhan (2.303.893) (789.307) (6.478.973) 1.572.014 1.789.720 Deferred tax (benefit)/expense

43.677.102 49.731.490 126.629.670 114.368.199 80.398.616

Entitas anak Subsidiaries
Beban pajak kini 36.463.519 24.554.818 71.178.364 27.616.079 7.625.558 Current tax expense
Beban/(manfaat)
    tangguhan (481.738) 5.788.085 5.670.006 11.080.213 2.035.845 Deferred tax expense/(benefit)

35.981.781 30.342.903 76.848.370 38.696.292 9.661.403

Konsolidasian Consolidated
Beban pajak kini 82.444.515 75.075.615 204.287.007 140.412.264 86.234.454 Current tax expense
(Manfaat)/beban pajak
     tangguhan (2.785.632) 4.998.778 (808.967) 12.652.227 3.825.565 Deferred tax (benefit)/expense

79.658.883 80.074.393 203.478.040 153.064.491 90.060.019



364364

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

98

18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan d. Reconciliation of corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan badan konsolidasian seperti yang
tercantum dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dan taksiran laba
kena pajak dan beban pajak kini adalah
sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated
income before corporate income tax as shown
in the consolidated statements of
comprehensive income and the estimated
taxable income and current tax expense are as
follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Laba sebelum beban pajak Consolidated
penghasilan konsolidasian 303.631.978 290.090.165 765.173.164 531.139.717 312.581.142 income before income tax

(Laba)rugi entitas anak
sebelum beban pajak Subsidiaries’ (income)/loss
penghasilan (139.525.156) (115.691.493) (297.538.105) (146.727.286) (17.117.732) before income tax

Disesuaikan dengan jurnal Adjusted for
eliminasi konsolidasi - 950.000 4.820.000 749.295 - consolidation eliminations

Laba sebelum pajak
penghasilan badan - Income before corporate income tax
Perseroan 164.106.822 175.348.672 472.455.059 385.161.726 295.463.410 - the Company

Beda tetap Permanent differences
Pendapatan bunga setelah Interest income

pengenaan pajak final (11.947.885) (1.757.420) (3.169.201) (7.777.907) (1.820.893) net of final tax
Biaya yang tidak dapat

dikurangkan 12.991.123 24.214.815 34.697.461 73.900.038 20.680.785 Non-deductible expenses

Total beda tetap 1.043.238 22.457.395 31.528.260 66.122.131 18.859.892 Total permanent differences

Beda temporer Temporary differences
Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefit

karyawan jangka panjang 968.763 1.853.103 3.706.207 4.328.399 2.076.322 liabilities
Penyusutan aset tetap 5.075.759 498.539 23.877.167 945.975 674.976 Depreciation of fixed assets
Amortisasi tanaman

menghasilkan 5.456.889 1.403.830 (16.567.134) (9.781.448) (1.267.375) Amortization of mature plantations
Biaya tenaga kerja (120.063) (500.853) 13.747.681 (7.521.818) (2.036.708) Labor costs
Provisi/(pembalikan Provision/(reversal of provision)

provisi) biaya bonus (2.225.078) (1.884.758) - 3.392.003 (2.442.084) for bonus expenses
Aset sewa 59.303 1.501.324 1.151.972 2.348.831 1.647.609 Leased assets

Total beda temporer 9.215.573 2.871.185 25.915.893 (6.288.058) (1.347.260) Temporary differences

Penghasilan kena pajak
- Perseroan Taxable income - the Company
saldo dipindahkan 174.365.633 200.677.252 529.899.212 444.995.799 312.976.042 balance carried forward
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan
(lanjutan)

d. Reconciliation of corporate income tax
(continued)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Penghasilan kena pajak -
Perseroan saldo Taxable income - the Company

pindahan 174.365.633 200.677.252 529.899.212 444.995.799 312.976.042 balance brought forward

Beban pajak kini Current tax expense
Pajak penghasilan atas Corporate income tax expense on

penghasilan berdasarkan income subject to tax at standard
tarif pajak standar 43.591.408 50.169.313 132.474.803 111.248.950 78.244.011 statutory rate

Pajak penghasilan atas Income tax expense on income
penghasilan kena pajak final 2.389.587 351.484 633.840 1.547.235 364.885 subject to final tax

Estimasi pajak penghasilan
badan 45.980.995 50.520.797 133.108.643 112.796.185 78.608.896 Estimated corporate income tax

Dikurangi pembayaran pajak
dibayar di muka:
Pajak penghasilan atas Less prepaid taxes:

penghasilan kena Income tax expense on income
pajak final (2.389.587) (351.484) (633.840) (1.547.235) (364.885) subject to final tax

Pajak penghasilan
Pasal - 22 (13.809) (31.796) (52.905) (71.036) - Income tax - Article 22

Pajak penghasilan
Pasal - 23 (655.457) - (9.172.926) - -      Income tax - Article 23

Pajak penghasilan
Pasal - 25 (44.570.495) (24.434.303) (86.756.512) (36.429.188) (8.618.161) Income tax - Article 25

(47.629.348) (24.817.583) (96.616.183) (38.047.459) (8.983.046)

(Piutang)/utang Corporate income tax
pajak penghasilan badan (receivable)/payable
- Perseroan (1.648.353) 25.703.214 36.492.460 74.748.726 69.625.850 - the Company

Utang pajak penghasilan Corporate income tax payable
badan - Entitas anak 20.754.411 19.085.712 48.988.393 20.328.459 7.455.473 - Subsidiaries

19.106.058 44.788.926 85.480.853 95.077.185 77.081.323

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan
badan yang dihitung dengan menggunakan
tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum
pajak penghasilan badan dengan beban pajak
penghasilan badan seperti yang tercantum
dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between corporate income
tax expense as computed with the applicable
tax rates from income before corporate
income tax and corporate income tax expense
as shown in the consolidated statements of
comprehensive income is as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Laba konsolidasian sebelum Consolidated income
beban pajak penghasilan 303.631.978 290.090.165 765.173.164 531.139.717 312.581.142 before income tax

Pada tarif pajak 25% At the tax rate of 25% Income
Penghasilan badan 75.898.036 72.522.541 191.293.291 132.784.929 78.145.286 before corporate income tax

Perbedaan tetap neto
dengan menggunakan Non-deductible expenses
tarif pajak 25% 1.171.891 6.959.613 9.723.682 17.841.573 11.345.538 at the tax rate of 25%

Pendapatan bunga yang
dikenakan Interest income
pajak final 2.588.956 592.239 1.029.755 2.164.899 534.970 net of final tax

Lain-lain - - 1.431.312 273.090 34.225 Other

Beban pajak penghasilan Income tax expenses
sesuai dengan laporan per consolidated statements
laba rugi konsolidasian 79.658.883 80.074.393 203.478.040 153.064.491 90.060.019 of comprehensive income
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan
(lanjutan)

d. Reconciliation of corporate income tax
(continued)

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun
2012, 2011 dan 2010 sesuai dengan yang
dilaporkan Grup dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan (“SPT”) kepada Kantor Pajak.

The calculation of corporate income tax for
2012, 2011 and 2010 conform with the
amounts that reported by the Group to Tax
Office in its Annual Tax Return (“SPT”).

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia,
Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dapat
menetapkan dan mengubah kewajiban pajak
yang berasal dari tahun pajak sebelum 2008
dalam batas waktu sepuluh tahun sejak
tanggal terutangnya pajak, atau sampai
dengan akhir tahun 2013, mana lebih dulu.
Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku
mulai tahun 2008, DJP dapat menetapkan dan
mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu
lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the
Directorate General of Taxes (“DGT”) may
assess or amend taxes for years prior to 2008
within ten years from the date the tax became
due, or until the end of year 2013, whichever is
earlier. Based on taxation laws which became
applicable starting in year 2008, the DGT may
assess and amend taxes within five years from
the date the tax becomes due.

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto e. Deferred tax assets and liabilities, net
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Aset pajak tangguhan
- neto Deferred tax assets - net

Perseroan The Company
Liabilitas imbalan kerja

karyawan Long-term employee
jangka panjang 3.938.034 -  - - - benefit liabilities

Provisi biaya bonus 386.109 - - - - Provision for bonus expense
Aset tetap 8.428.328 - - - - Fixed assets
Tanaman menghasilkan (10.352.437) - - - - Mature plantations
Tanaman belum

menghasilkan (371.529) - - - - Immature plantations
Aset sewa (994.384) - - - - Leased assets

1.034.121 - - - -

Entitas anak Subsidiaries

Akumulasi rugi fiskal - 481.814 5.766.138 15.824.102 14.319.832 Accumulated fiscal loss
Liabilitas imbalan
   kerja karyawan Long-term employee

jangka panjang - - 1.128.000 824.662 874.870 benefit liabilities
Aset tetap - - 281.474 189.503 213.987 Fixed assets
Biaya bonus provisi 303.903 206.491 141.707 Provision for bonus employee
Aset sewa - - (8.641) 19.099 - Leased assets
Tanaman menghasilkan - - (1.535.502) (3.279.809) (423.480) Mature plantations
Tanaman belum

menghasilkan - - (4.015.234) (1.382.396) (4.526.612) Immature plantations
Dikurangi: Less:
    Cadangan penilaian - (481.814) - - - Valuation allowance

1.034.121 - 1.920.138 12.401.652 10.600.304
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto
(lanjutan)

e. Deferred tax assets and liabilities, net
(continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Liabilitas pajak
tangguhan - neto Deferred tax liabilities - net
Perseroan the Company
Liabilitas imbalan kerja

karyawan jangka Long-term employee
panjang - 3.695.843 2.769.291 1.687.191 1.168.111 benefit liabilities

Provisi biaya bonus - 942.379 942.379 94.378 704.899 Provision for bonus expense
Aset tetap - 7.159.389 1.190.098 953.604 784.859 Fixed assets
Tanaman menghasilkan - (10.902.007) (6.760.224) (4.314.862) (2.545.112) Mature plantations
Tanaman belum

menghasilkan - (1.156.166) (4.593.086) (2.712.631) (2.203.455) Immature plantations
Aset sewa - (1.009.210) (1.297.203) (1.884.411) (2.296.313) Leased assets

- (1.269.772) (7.748.745) (6.176.731) (4.387.011)

Entitas anak Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja

karyawan jangka Long-term employee
panjang 2.672.012 2.527.071 821.547 476.033 - benefit - liabilities

Provisi biaya bonus 277.248 551.412 260.997 389.478 - Provision for bonus expense
Aset tetap 610.691 927.844 143.745 95.876 - Fixed assets
Aset sewa (349.608) (177.280) 45.380 80.334 - Leased assets
Tanaman menghasilkan (10.547.240) (10.811.606) (2.004.583) (1.120.703) - Mature plantations
Tanaman belum

menghasilkan (367.123) (1.203.200) (3.702.977) (3.758.210) - Immature plantations

(7.704.020) (8.185.759) (4.435.891) (3.837.192) -

(7.704.020) (9.455.531) (12.184.636) (10.013.923) (4.387.011)

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak
tangguhan diperkirakan dapat dipulihkan pada
periode mendatang.

Management is in the opinion that the deferred
tax assets are expected to be realized in the
future.

f. Lainnya f. Others
Perseroan The Company
Tahun 2007 Year 2007
Perseroan memperoleh Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (“SKPKB”) bertanggal
14 Februari 2011, dari Direktorat Jendral Pajak
(“DJP”) atas kekurangan bayar Pajak
Pertambahan Nilai (“PPN”) dan dendanya
untuk periode Januari - Desember 2007
sejumlah Rp14.387.268. Pada tanggal 11 Mei
2011, Perseroan telah mengajukan keberatan
kepada DJP. Kemudian pada tanggal
2 Februari 2012, DJP menerbitkan surat
keputusan yang menolak keberatan yang
diajukan Perseroan. Perseroan menerima dan
membayar kurang bayar tersebut dan
dendanya pada tanggal 20 Februari 2012.
Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained an Underpayment Tax
Assessment Letter (“SKPKB”) dated
February 14, 2011 from the Directorate
General of Taxation (“DGT”), reflecting an
underpayment of Value Added Tax (“VAT”)
and its penalties for the period from January to
December 2007 totalling to Rp14,387,268. On
May 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
February 2, 2012 the DGT issued decision
letter to reject the Company’s objection. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on
February 20, 2012. The Company has charged
the amount to the 2011 consolidated
statements of comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2007 (lanjutan) Year 2007 (continued)

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2007 sejumlah Rp1.845.210. Pada tanggal
11 Mei 2011 Perseroan telah mengajukan
keberatan kepada DJP. Kemudian pada
tanggal 2 Februari 2012, DJP menerbitkan
surat keputusan yang menyatakan menerima
sebagian keberatan yang diajukan Perseroan.
Berdasarkan surat keputusan, kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 berkurang
menjadi Rp807.202. Perseroan menerima dan
membayar kurang bayar tersebut dan
dendanya pada tanggal 20 Februari 2012.
Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 21 and
its penalties for the period from January to
December 2007 totalling to Rp1,845,210. On
May 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
February 2, 2012 the DGT issued a decision
which partially accepted the Company’s
objection. Based on the decision letter, the
underpayment of Income Tax Article 21
reduced to Rp807,202. The Company
accepted and paid the underpayment and its
penalties on February 20, 2012. The Company
charged the amount to the 2011 consolidated
statements of comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2007 sejumlah Rp101.516. Pada tanggal
11 Mei 2011 Perseroan telah mengajukan
keberatan kepada DJP. Kemudian pada
tanggal 2 Februari 2012, DJP menerbitkan
surat keputusan yang menyatakan menolak
keberatan yang diajukan Perseroan.
Perseroan menerima dan membayar kurang
bayar tersebut dan dendanya pada tanggal
20 Februari 2012. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2011.

The Company obtained a SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 23 and
its penalties for the period from January to
December 2007 totalling to Rp101,516. On
May 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
February 2, 2012 the DGT issued decision
letter to reject the Company’s objection. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on
February 20, 2012. The Company charged the
amount to the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2007 (lanjutan) Year 2007 (continued)

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2007 sejumlah Rp1.075.532. Perseroan
menerima dan membayar kurang bayar
tersebut dan dendanya pada tanggal 9 April
2012. Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 4(2)
and its penalties for the period from January to
December 2007 totalling to Rp1,075,532. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on April 9,
2012. The Company charged the amount to
the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2007 sejumlah sejumlah Rp34.592. Perseroan
menerima dan membayar kurang bayar
tersebut dan dendanya pada tanggal 9 April
2012. Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 15 and
its penalties for the period from January to
December 2007 totalling to Rp34,592. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on April 9,
2012. The Company charged the amount to
the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2007 sejumlah Rp237.868. Pada tanggal
11 Mei 2011 Perseroan telah mengajukan
keberatan kepada DJP. Kemudian pada
tanggal 15 Maret 2012, DJP menerbitkan surat
keputusan yang menolak keberatan yang
diajukan Perseroan. Perseroan menerima dan
membayar kurang bayar tersebut dan
dendanya pada tanggal 9 April 2012.
Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of land and building tax and its
penalties for the period from January to
December 2007 totalling to Rp237,868. On
May 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
March 15, 2012 the DGT issued a decision to
reject the Company’s objection. The Company
accepted and paid the underpayment and its
penalties on April 9, 2012. The Company
charged the amount to the 2011 consolidated
statements of comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)
Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2007 (lanjutan) Year 2007 (continued)

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Badan dan dendanya
untuk periode Januari - Desember 2007
sejumlah Rp27.050.837. Pada tanggal 11 Mei
2011 Perseroan telah mengajukan keberatan
kepada DJP. Kemudian pada tanggal
2 Februari 2012, DJP menerbitkan surat
keputusan yang menyatakan menerima
sebagian keberatan yang diajukan Perseroan.
Berdasarkan surat keputusan, kekurangan
bayar pajak penghasilan badan dan dendanya
berkurang menjadi Rp10.984.103. Perseroan
menerima dan membayar kurang bayar
tersebut dan dendanya pada tanggal
20 Februari 2012. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of corporate income tax
payable and its penalties for the period from
January to December 2007 totalling to
Rp27,050,837. On May 11, 2011, the
Company submitted an objection letter to the
DGT. Subsequently, on February 2, 2012 the
DGT issued a decision which partially
accepted the Company’s objection. Based on
the decision letter, the underpayment of
corporate income tax payable and its penalties
reduced to Rp10,984,103. The Company
accepted and paid the underpayment and its
penalties on February 20, 2012. The Company
charged the amount to the 2011 consolidated
statements of comprehensive income.

Tahun 2008 Year 2008
Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar PPN dan dendanya untuk periode
Januari - Desember 2008 sejumlah
Rp15.190.596. Pada tanggal 18 Oktober 2011
Perseroan telah mengajukan keberatan
kepada DJP. Pada tanggal 2 Februari 2012,
DJP menerbitkan surat keputusan yang
menyatakan menerima sebagian keberatan
yang diajukan Perseroan. Berdasarkan surat
keputusan, kekurangan bayar Pajak
Pertambahan Nilai dan dendanya berkurang
menjadi Rp11.021.473. Perseroan menerima
dan membayar kurang bayar tersebut dan
dendanya pada tanggal 20 Februari 2012.
Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of VAT and its penalties for the
period from January to December 2008
totalling to Rp15,190,596. On October 18,
2011, the Company submitted an objection
letter to the DGT. On February 2, 2012 the
DGT issued a decision which partially
accepted the Company’s objection. Based on
the decision letter, the underpayment of VAT
and its penalties reduced to Rp11,021,473.
The Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on
February 20, 2012. The Company charged the
amount to the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2008 (lanjutan) Year 2008 (continued)

Perseroan memperoleh Surat Tagihan Pajak
(“STP”) bertanggal 14 Februari 2011, dari DJP
atas keterlambatan pembayaran PPN dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2008 sejumlah Rp695.400. Perseroan
menerima STP tersebut dan membayarnya
pada tanggal 9 April 2012. Perseroan telah
membebankan denda tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2011.

The Company obtained a Tax Collection Letter
(“STP”) dated February 14, 2011 from the
DGT, for the late payment of VAT and its
penalties for the period from January to
December 2008 totaling to Rp695,400. The
Company accepted and paid the STP on
April 9, 2012. The Company has charged the
amount to the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011 dari DJP, atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal
23, dan dendanya untuk periode Januari -
Desember 2008 masing-masing sejumlah
Rp742.753 dan Rp426.160. Pada tanggal
11 Mei 2011 Perseroan telah mengajukan
keberatan kepada DJP. Kemudian pada
tanggal 2 Februari 2012, DJP menerbitkan
surat keputusan yang menyatakan menolak
keberatan yang diajukan Perseroan.
Perseroan menerima dan membayar kurang
bayar tersebut dan dendanya pada tanggal
20 Februari 2012. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 21 and
article 23 and its penalties for the period from
January to December 2008 amounting to
Rp742,753 and Rp426,160, respectively. On
May 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
February 2, 2012 the DGT issued decision
letter to reject the Company’s objection. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on
February 20, 2012. The Company charged the
amount to the 2011 statements of
comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, dan
dendanya untuk periode Januari - Desember
2008 sejumlah Rp222.746. Perseroan
menerima dan membayar kurang bayar
tersebut dan dendanya pada tanggal 9 April
2012. Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 26 and
its penalties for the period from January to
December 2008 totalling to Rp222,746. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on April 9,
2012. The Company charged the amount to
the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2008 (lanjutan) Year 2008 (continued)

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan - Pasal 4(2), Pajak
Penghasilan Pasal 15 dan dendanya untuk
periode Januari - Desember 2008 sejumlah
Rp93.074. Perseroan menerima dan
membayar kurang bayar tersebut dan
dendanya pada tanggal 9 April 2012.
Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of Income Tax - Article 4(2) and
its penalties for the period from January to
December 2008 totalling to Rp93,074. The
Company accepted and paid the
underpayment and its penalties on April 9,
2012. The Company charged the amount to
the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar PBB dan dendanya untuk periode
Januari - Desember 2008 sejumlah
Rp750.943. Pada tanggal 11 Mei 2011
Perseroan telah mengajukan keberatan
kepada DJP. Kemudian pada tanggal 15 Maret
2012, DJP menerbitkan surat keputusan yang
menolak keberatan yang diajukan Perseroan.
Perseroan menerima dan membayar kurang
bayar tersebut dan dendanya pada tanggal
9 April 2012. Perseroan telah membebankan
jumlah tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of land and building tax and its
penalties for the period from January to
December 2008 totalling to Rp750,943. On
May 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
March 15, 2012 the DGT issued a decision to
reject the Company’s objection. The Company
accepted and paid the underpayment and its
penalties on April 9, 2012. The Company
charged the amount to the 2011 consolidated
statements of comprehensive income.

Perseroan memperoleh SKPKB bertanggal
14 Februari 2011, dari DJP atas kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Badan untuk periode
Januari - Desember 2008 sejumlah
Rp57.437.882. Pada tanggal 11 Oktober 2011
Perseroan telah mengajukan keberatan
kepada DJP. Kemudian pada tanggal
2 Februari 2012, DJP menerbitkan surat
keputusan yang menyatakan menerima
sebagian keberatan yang diajukan Perseroan.
Berdasarkan surat keputusan, kekurangan
bayar Pajak Penghasilan Badan berkurang
menjadi Rp13.984.869. Perseroan menerima
dan membayar kurang bayar tersebut pada
tanggal 20 Februari 2012. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2011.

The Company obtained SKPKB dated
February 14, 2011 from the DGT, reflecting an
underpayment of corporate income tax
payable for the period from January to
December 2008 totalling to Rp57,437,882. On
October 11, 2011, the Company submitted an
objection letter to the DGT. Subsequently, on
February 2, 2012 the DGT issued a decision
which partially accepted the Company’s
objection. Based on the decision letter, the
underpayment of corporate income tax
payable reduced to Rp13,984,869. The
Company accepted and paid the
underpayment on February 20, 2012. The
Company charged the amount to the 2011
consolidated statements of comprehensive
income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2009 Year 2009

Perseroan memperoleh STP bertanggal
21 Maret 2013, dari Direktorat Jendral Pajak
atas keterlambatan pembayaran Pajak
Penghasilan Badan untuk tahun 2009
sejumlah Rp11.019.050. Pada tanggal 23 Juli
2013, Perseroan menerima Surat Paksa
karena Perseroan belum membayar STP
tersebut. Hingga tanggal penyelesaian laporan
keuangan konsolidasian, Perseroan belum
membayar denda tersebut. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2012.

The Company obtained an STP dated
March 21, 2013 from the Directorate General
of Taxation, for the late payment of corporate
income tax for the fiscal year 2009 totaling to
Rp11,019,050. On July 23, 2013, the
Company obtained Forced Letter due to the
Company has not paid the STP. As of the
completion date of the consolidated financial
statements, the Company has not paid the
penalties. The Company charged the amount
to the 2012 consolidated statements of
comprehensive income.

Tahun 2010 Year 2010

Perseroan memperoleh STP bertanggal
19 Desember 2011, dari Direktorat Jendral
Pajak atas keterlambatan pembayaran Pajak
Penghasilan Badan untuk periode Januari -
Desember 2010 sejumlah Rp937.502.
Perseroan menerima STP tersebut dan
membayarnya pada tanggal 29 Februari 2012.
Perseroan telah membebankan denda tersebut
ke dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained an STP dated
December 19, 2011 from the Directorate
General of Taxation, for the late payment of
corporate income tax for the period January to
December 2010 amounting to Rp937,502. The
Company accepted and paid the STP on
February 29, 2012. The Company charged the
penalty to the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.

Perseroan memperoleh STP bertanggal
11 Maret 2011, dari Direktorat Jendral Pajak
atas keterlambatan pembayaran Pajak
Penghasilan Badan untuk periode Oktober -
November 2010 sejumlah Rp54.762.
Perseroan menerima STP tersebut dan
membayarnya pada tanggal 5 April 2011.
Perseroan telah membebankan denda tersebut
ke dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained an STP dated
March 11, 2011 from the Directorate General
of Taxation, for the late payment of corporate
income tax for the period October to
November 2010 amounting to Rp54,762. The
Company accepted and paid the STP on
April 5, 2011. The Company charged the
penalty to the 2011 consolidated statements
of comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Tahun 2010 (lanjutan) Year 2010 (continued)

Perseroan memperoleh STP bertanggal 17 Juli
2013, dari DJP atas keterlambatan
pembayaran Pajak Penghasilan Badan untuk
tahun 2010 sejumlah Rp9.012.789. Hingga
tanggal penyelesaian laporan keuangan
konsolidasian, Perseroan belum membayar
denda tersebut. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2012.

The Company obtained an STP dated July 17,
2013 from the DGT, for the late payment of
corporate income tax for the fiscal year 2010
totaling to Rp9,012,789. As of the completion
date of the consolidated financial statements,
the Company has not paid the penalties. The
Company charged the amount to the 2012
consolidated statements of comprehensive
income.

Tahun 2011 Year 2011

Perseroan memperoleh Surat Ketetapan Pajak
(“SKP”) bertanggal 22 Desember 2011, dari
DJP atas denda telat lapor PBB untuk periode
2011 sejumlah Rp282.651. Perseroan telah
membayar denda tersebut pada tanggal
2 Januari 2013 dan 15 April 2013 masing-
masing sebesar Rp172.645 dan Rp110.006.
Perseroan telah membebankan jumlah
tersebut ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

The Company obtained a Tax Assessment
Letter (“SKP”) dated December 22, 2011 from
the Directorate General of Taxation, reflecting
penalties of late report of land and building tax
for the period 2011 amounting to Rp282,651.
The Company has paid the penalties pon
January 2, 2013 and April 15, 2013 amounting
to Rp172,645 and Rp110,006, respectively.
The Company charged the amount to the 2011
consolidated statements of comprehensive
income.

Perseroan memperoleh STP bertanggal 17 Juli
2013, dari DJP atas keterlambatan
pembayaran Pajak Penghasilan Badan untuk
tahun 2011 sejumlah Rp4.031.427. Hingga
tanggal penyelesaian laporan keuangan
konsolidasian, Perseroan belum membayar
denda tersebut. Perseroan telah
membebankan jumlah tersebut ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp2.016.213 dan Rp2.015.214.

The Company obtained an STP dated July 17,
2013 from the DGT, for the late payment of
corporate income tax for the fiscal year 2011
totaling to Rp4,031,427. As of the completion
date of the consolidated financial statements,
the Company has not paid the penalties. The
Company charged the amount to the 2013 and
2012 consolidated statements of
comprehensive income amounting to
Rp2,016,213 and Rp2,015,214, respectively.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”) PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)

Tahun 2008 Year 2008

KSA, entitas anak, memperoleh SKPKB
bertanggal 9 November 2009 dari DJP yang
menyatakan kurang bayar PPN untuk periode
Januari - Desember 2008 beserta dendanya
sejumlah Rp235.209. KSA menerima SKPKB
tersebut dan membayarnya pada tanggal
4 Mei 2010. Denda tersebut telah dibebankan
ke dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian 2010.

KSA, a subsidiary, obtained an SKPKB dated
November 9, 2009, from the DGT which
recflects underpayment of VAT for the period
January to December 2008 including penalty
totaling to Rp235,209. KSA accepted the
SKPKB and paid the underpayment on May 4,
2010. The penalty was charged to the 2010
consolidated statements of comprehensive
income.

Tahun 2009 Year 2009

KSA memperoleh STP bertanggal 29 April
2010 dari Direktorat Jenderal Pajak atas
keterlambatan pembayaran PPN untuk periode
Juli - Oktober 2009 sejumlah Rp441.496. KSA
menerima STP tersebut dan membayarnya
pada tanggal 2 Juli 2010 dan 23 September
2010 masing-masing sebesar Rp266.605 dan
Rp174.891. Pembayaran tersebut telah
dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian 2010.

KSA obtained an STP dated April 29, 2010,
from the Directorate General of Taxation for the
late payment of VAT for the period July -
October 2009 totaling to Rp441,496. KSA
accepted and paid the STP on July 2, 2010 and
September 23, 2010 amounting to Rp266,605
and Rp174,891, respectively. The amount was
charged to the 2010 consolidated statements of
comprehensive income.

Tahun 2010 Year 2010

KSA memperoleh STP bertanggal 17 Februari
2011, dari Direktorat Jenderal Pajak atas
keterlambatan pembayaran Pajak penghasilan
- Pasal 25 untuk periode Januari - Desember
2010 sejumlah Rp45.379. KSA menerima STP
tersebut dan membayarnya pada tanggal
16 Januari 2012. Denda tersebut telah
dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

KSA obtained an STP dated February 17, 2011,
from Directorate General of Taxation for the late
payment of Income tax - Article 25 for the
period January - December 2010 amounting to
Rp45,379. KSA accepted and paid the STP on
January 16, 2012. The penalty was charged to
the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.

Tahun 2011 Year 2011
KSA memperoleh STP bertanggal 1 November
2011, dari Direktorat Jenderal Pajak atas
keterlambatan pembayaran Pajak penghasilan
- Pasal 25 untuk periode April - Mei 2011
sejumlah Rp40.122. KSA menerima STP
tersebut dan membayarnya pada tanggal
16 Januari 2012. Denda tersebut telah
dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011.

KSA obtained an STP dated November 1,
2011, from Directorate General of Taxation for
the late payment of Income tax - Article 25 for
the period April - May 2011 amounting to
Rp40,122. KSA accepted and paid the STP on
January 16, 2012. The penalty was charged to
the 2011 consolidated statements of
comprehensive income.
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18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

f. Lainnya (lanjutan) f. Others (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”) PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)

Tahun 2008 Year 2008

MMS, entitas anak, memperoleh SKPKB
bertanggal 9 November 2009 dari DJP atas
PPN untuk periode Januari - Desember 2008
sejumlah Rp51.017. MMS menerima SKPKB
tersebut dan melakukan pembayaran pada
tanggal 6 Mei 2010. Denda tersebut telah
dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2010.

MMS, a subsidiary, obtained an SKPKB dated
November 9, 2009 from DGT which reflects an
additional liabilities of VAT for the period
January - December 2008 amounting to
Rp51,017. MMS accepted the SKPKB and paid
the additional liabilities on May 6, 2010. The
penalty was charged to the 2010 consolidated
statements of comprehensive income.

Tahun 2011 Year 2011

MMS memperoleh Surat Ketetapan Pajak -
Pajak Bumi dan Bangunan (“SKP-PBB”)
bertanggal 22 Desember 2011, dari DJP atas
keterlambatan pelaporan untuk periode
Januari - Desember 2011 sejumlah
Rp146.969. MMS menerima dan membayar
kurang bayar tersebut dan dendanya pada
tanggal 2 Januari 2013. Pembayaran tersebut
telah dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2013.

MMS obtained a decision letter of land and
building tax (“SKP-PBB”) dated December 22,
2011 from the DGT, reflecting late reporting for
the period from January to December 2011
totalling to Rp146,969. MMS accepted and
paid the underpayment and its penalties on
January 2, 2013. The payments was charged
to the 2013 consolidated statements of
comprehensive income.

19. BEBAN AKRUAL 19. ACCRUED EXPENSES
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Denda pajak (Catatan 18f) 27.209.094 25.366.526 32.951.288 160.393 5.541.560 Tax penalties (Note 18f)
Jasa profesional 2.630.452 1.155.231 1.234.918 1.412.500 - Professional fees
Lain-lain 7.644.081 9.066.537 7.809.483 3.155.383 1.694.539 Others

37.483.627 35.588.294 41.995.689 4.728.276 7.236.099
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20. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN 20. CONSUMER FINANCE LIABILITIES

Liabilitas pembiayaan konsumen Perseroan dan
entitas anak (KSA dan MMS) terdiri dari:

Consumer finance liabilities of the Company and
subsidiaries (KSA and MMS), as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Kendaraan Vehicles
PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk 4.028.840 3.428.822 - - - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 3.660.491 3.400.704 5.832.342 5.627.100 7.454.306 (Persero) Tbk
PT Adira Dinamika Multi

Finance 82.746 138.435 239.652 - - PT Adira Dinamika Multi Finance
PT Toyota Astra Financial

Services - - 192.717 421.948 827.300 PT Toyota Astra Financial Services
PT BII Finance Center - - - 98.601 493.005 PT BII Finance Center
PT Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat

Mitratama Arthabuana - - - 485.333 1.317.333 Mitratama Arthabuana

Alat berat Heavy equipments
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 4.138.081 7.087.763 1.994.164 2.128.056 1.150.000 (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk 724.113 - - - - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

12.634.271 14.055.724 8.258.875 8.761.038 11.241.944
Bagian yang jatuh tempo dalam

satu tahun (9.914.429) (6.470.735) (4.402.328) (5.441.499) (5.185.739) Current maturities

Bagian jangka panjang 2.719.842 7.584.989 3.856.547 3.319.539 6.056.205 Long-term liabilities

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pada tahun 2013, Perseroan dan KSA, mengambil
alih tanggung jawab atas liabilitas karyawan atas
fasilitas pembiayaan konsumen dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) untuk pembelian
kendaraan dan alat berat masing-masing sebesar
Rp1.791.000 dan Rp850.000 (2012: Rp3.523.500
dan Rp2.966.893). Para karyawan tersebut setuju
untuk menyerahkan hak pemilikan, setelah
pelunasan atas alat berat tersebut kepada
Perseroan. Jangka waktu pelunasan fasilitas
tersebut berkisar adalah 36 bulan. Fasilitas ini
dikenakan bunga 11,5% - 12,5% per tahun dan
dijamin dengan alat berat yang dibeli.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
In 2013, the Company and KSA, assumed the
responsibility of certain employees’ consumer
financing facilities from PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk (“Mandiri”) for purchases of vehicles and heavy
equipment amounting to Rp1,791,000 and
Rp850,000, respectively (2012: Rp3,523,500 dan
Rp2,966,893). Those employees agree to transfer
the ownership of the financed heavy equipments,
upon settlement of these facilities to the Company.
The facilities were due to be repaid within 36
months. The facilities are subject to interest at the
rate of 11.5% - 12.5% per annum and are secured
with the purchased heavy equipment.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pada tahun 2010 sampai dengan 2012, Perseroan
dan entitas anak (KSA dan MMS) mengambil alih
tanggung jawab atas liabilitas karyawan atas
fasilitas pembiayaan konsumen dari PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) untuk
pembelian kendaraan dan alat berat masing-
masing sebesar Rp2.601.000 dan Rp6.505.387
(2011: Rp10.928.875 dan Rp2.156.652; 2010:
Rp1.697.655 dan Rp875.000). Para karyawan
tersebut setuju untuk menyerahkan hak pemilikan,
setelah pelunasan atas kendaraan dan alat berat
tersebut kepada Perseroan dan entitas anak (KSA
dan MMS).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
In 2010 until 2012, the Company and subsidiaries
(KSA and MMS) assumed the responsibility of
certain employees’ consumer financing facilities
from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(“BNI”) for purchases of vehicles and
heavy equipment amounting to Rp2,601,000 and
Rp6,505,387 (2011: Rp10,928,875 and
Rp2,156,652 2010: Rp1.697.655 and Rp875,000),
respectively. Those employees agree to transfer
the ownership of the financed vehicles and heavy
equipments, upon settlement of these facilities to
the Company and subsidiaries (KSA and MMS).
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20. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN
(lanjutan)

20. CONSUMER FINANCE LIABILITIES (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

Jangka waktu pelunasan fasilitas tersebut berkisar
antara 24 bulan sampai 36 bulan. Fasilitas ini
dikenakan bunga berkisar antara 8% sampai
11,5% per tahun dan dijamin dengan kendaraan
dan alat berat yang dibeli.

The facilities were due to be repaid within
24 months until 36 months. The facilities are
subject to interest rates ranging from 8% to 11.5%
per annum and are secured with the purchased
vehicles and heavy equipment.

Pada tanggal 28 Agustus 2013, Perseroan dan
entitas anak (KSA dan MMS) telah melunasi
pinjaman tersebut sebesar Rp5.336.168.

On August 28, 2013, the Company and
subsidiaries (KSA and MMS) have settled the
credit facility amounting to Rp5,336,168.

PT Adira Dinamika Multi Finance
Pada tahun 2011, Perseroan mengambil alih
tanggung jawab atas liabilitas karyawan atas
fasilitas pembiayaan konsumen dari PT Adira
Dinamika Multi Finance untuk pembelian
kendaraan sebesar Rp316.602. Para karyawan
tersebut setuju untuk menyerahkan hak pemilikan,
setelah pelunasan atas kendaraan dan alat berat
tersebut kepada Perseroan. Jangka waktu
pelunasan fasilitas adalah 24 bulan. Fasilitas ini
dikenakan bunga 8% per tahun dan dijamin dengan
kendaraan yang dibeli.

PT Adira Dinamika Multi Finance

In 2011, The Company assumed the responsibility
of certain employees’ consumer financing facilities
from PT Adira Dinamika Multi Finance for
purchases of vehicles amounting to Rp316,602.
Those employees agree to transfer the ownership
of the financed vehicles and heavy equipments,
upon settlement of these facilities to the Company.
The facilities were due to be repaid within 24
months. The facilities are subject to interest rate of
8% per annum and are secured with the purchased
vehicles.

PT Toyota Astra Financial Services

Pada tahun 2008 dan 2009, Perseroan mengambil
alih tanggung jawab atas liabilitas karyawan atas
fasilitas pembiayaan konsumen dari PT Toyota
Astra Financial Services untuk pembelian
kendaraan sebesar Rp1.246.835. Para karyawan
tersebut setuju untuk menyerahkan hak pemilikan,
setelah pelunasan atas kendaraan dan alat berat
tersebut kepada perseroan. Jangka waktu
pelunasan fasilitas tersebut berkisar antara
24 bulan sampai 36 bulan. Fasilitas ini dikenakan
bunga berkisar antara 6% sampai 7% per tahun
dan dijamin dengan kendaraan yang dibeli.
Fasilitas pembiayaan ini telah dilunasi pada
5 September 2012.

PT Toyota Astra Financial Services

In 2008 and 2009, the Company assumed the
responsibility of certain employees’ consumer
financing facilities from PT Toyota Astra Financial
Services for purchase vehicles amounting to
Rp1,246,835. Those employees agree to transfer
the ownership of the financed vehicles and heavy
equipments, upon settlement of these facilities to
the Company. The facilities were due to be repaid
within 24 months until 36 months. The facilities are
subject to interest rates ranging from 6% to 7% per
annum and are secured with the purchased
vehicles. This consumer financing facilities has
been fully paid on September 5, 2012.
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20. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN
(lanjutan)

20. CONSUMER FINANCE LIABILITIES (continued)

PT BII Finance Center

Pada tahun 2009, Perseroan mengambil alih
tanggung jawab atas liabilitas karyawan atas
fasilitas pembiayaan konsumen dari PT BII Finance
Center untuk pembelian kendaraan sebesar
Rp788.808. Para karyawan tersebut setuju untuk
menyerahkan hak pemilikan, setelah pelunasan
atas kendaraan dan alat berat tersebut kepada
Perseroan. Jangka waktu pembiayaan adalah
24 bulan. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga
sebesar 8% per tahun dan dijamin dengan
kendaraan yang dibeli. Fasilitas pembiayaan
konsumen ini telah dilunasi pada 8 Maret 2011.

PT BII Finance Center

In 2009, the Company assumed the responsibility
of certain employees’ consumer financing facilities
PT BII Finance Center to purchase vehicles
amounting to Rp788,808. Those employees agree
to transfer the ownership of the financed vehicles
and heavy equipments, upon settlement of these
facilities to the Company. The facilities were due to
be repaid within 24 months. The facilities are
subject to interest at rate of 8% per annum and are
secured with the purchased vehicles. This
consumer financing facilities have been fully paid
on March 8, 2011.

PT Bank Perkreditan Rakyat Mitratama Arthabuana

Pada tahun 2009, Perseroan mengambil alih
fasilitas pembiayaan konsumen dari PT Bank
Perkreditan Rakyat Mitratama Arthabuana untuk
pembelian kendaraan sebesar Rp1.664.000. Para
karyawan tersebut setuju untuk menyerahkan hak
pemilikan, setelah pelunasan atas kendaraan dan
alat berat tersebut kepada Perseroan. Jangka
waktu pelunasan fasilitas tersebut adalah 24 bulan.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13% per
tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibeli.
Fasilitas pembiayaan konsumen ini telah dilunasi
pada tanggal 5 Juli 2011.

PT Bank Perkreditan Rakyat Mitratama Arthabuana

In 2009, the Company assumed the responsibility
of certain employees’ consumer financing facilities
PT Bank Perkreditan Rakyat Mitratama Arthabuana
to purchase vehicles amounting to Rp1,664,000.
Those employees agree to transfer the ownership
of the financed vehicles and heavy equipments,
upon settlement of these facilities to the Company.
The facilities were due to be repaid within 24
months. The facilities are subject to interest rate of
13% per annum and are secured with the
purchased vehicles. The consumer financing
facilities have been fully paid on July 5, 2011.

Pada tangagl 30 Juni 2013 dan 31 Desember
2012, 2011, 2010 dan 2009, Perseroan, KSA dan
MMS mencatat kendaraan dan alat berat tersebut
sebagai bagian dari aset tetap masing-masing
Perseroan, KSA dan MMS.

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011, 2010 and 2009, The Company, KSA, and
MMS recorded such vehicles and heavy equipment
as part of the each the Company, KSA and MMS’
fixed assets.
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21. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN 21. FINANCE LEASE LIABILITIES

Liabilitas sewa pembiayaan Perseroan dan entitas
anak (KSA dan MMS) terdiri dari:

Finance lease liabilities represents liabilities of the
Company and subsidiaries (KSA and MMS), as
follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Kendaraan Vehicles
PT Chandra Sakti Utama

Leasing 8.612.897 11.991.850 10.491.205 8.768.666 1.320.610 PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Orix Indonesia Finance 188.805 444.135 2.040.904 1.745.288 2.380.742 PT Orix Indonesia Finance

Alat berat Heavy equipments
PT Chandra Sakti Utama

Leasing 6.944.490 11.269.591 13.543.438 6.727.290 2.785.693 PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Orix Indonesia Finance - - 304.865 1.114.530 2.138.303 PT Orix Indonesia Finance
PT Surya Artha Nusantara

Finance - - - - 17.836 PT Surya Artha Nusantara Finance
Mesin Machinery

PT Chandra Sakti Utama
Leasing - - 30.429 204.906 382.742 PT Chandra Sakti Utama Leasing

15.746.192 23.705.576 26.410.841 18.560.680 9.025.926

Pembayaran sewa minimum masa datang atas
liabilitas sewa pembiayaan dan nilai kini dari
pembayaran sewa minimum adalah sebagai
berikut:

Future minimum lease payments under finance
leases together with the present value of net
minimum lease payments are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam satu tahun 12.962.883 16.824.338 15.935.376 10.512.894 6.336.189 Within one year
Lebih dari satu tahun tetapi After one year but not

kurang dari dua tahun 4.581.579 9.444.611 11.456.367 7.767.778 3.505.543 more than two years
Lebih dari dua tahun - 832.346 4.054.755 4.064.166 783.601 More than two years

Jumlah pembayaran sewa minimum 17.544.462 27.101.295 31.446.498 22.344.838 10.625.333 Total minimum lease payment
Dikurangi bagian bunga (1.798.270) (3.395.719) (5.035.657) (3.784.158) (1.599.407) Less interest portion

Present value of minimum
Nilai kini pembayaran sewa minimum 15.746.192 23.705.576 26.410.841 18.560.680 9.025.926 lease payments
Bagian yang jatuh tempo dalam

satu tahun (11.381.096) (14.209.312) (12.605.961) (8.171.023) (5.157.302) Current portion

Bagian jangka panjang 4.365.096 9.496.264 13.804.880 10.389.657 3.868.624 Long-term liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan dikenakan bunga
pada tingkat bunga berkisar antara 6,4% -
23% per tahun (2012: 12,5% - 16,5% 2011:
4% - 17,5%; 2010: 5% - 16% per tahun).
Liabilitas sewa pembiayaan dijamin dengan
aset yang didanai oleh liabilitas tersebut.

The finance leases liabilities are subject to
interest at the rates ranging from 6.4% - 23%
per annum (2012: 12.5% - 16.5% per annum,
2011: 4% - 17.5%; 2010: 5% - 16% per
annum). The finance lease liabilities are
secured by the related leased assets.
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21. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) 21. FINANCE LEASE LIABILITIES (continued)

Dalam perjanjian-perjanjian sewa pembiayaan,
Perseroan, KSA dan MMS tidak diperbolehkan
untuk menggunakan kendaraan untuk maksud
yang melawan hukum, mengirimkan atau
membawa aset sewa ke luar wilayah Republik
Indonesia, berkewajiban menjaga aset sewa
pembiayaan dalam kondisi yang baik dan tidak
memperbolehkan untuk memindahtangankan aset
sewa pembiayaan ke pihak lain selama masa
perjanjian sewa pembiayaan.

In the lease agreements, the Company, KSA and
MMS are not allowed to use the vehicle for illegal
purposes, send or bring the leased assets outside
the territory of the Republic of Indonesia, are
obliged to keep the leased assets in good condition
and should not allow for the transfer of assets to
another party during the term of the agreements.

22. UTANG BANK 22. BANK LOAN

a. Utang bank jangka pendek a. Short-term bank loan
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 66.000.000 66.000.000 36.000.000 - - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk - - - 16.000.000 16.000.000 (Persero) Tbk

66.000.000 66.000.000 36.000.000 16.000.000 16.000.000

Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk

Working Capital Loan from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan The Company

Berdasarkan Akta Notaris Ratih Gondokusumo
Siswono, S.H. No. 8 tanggal 25 Maret 2011,
Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Modal
Kerja maksimal Rp25.000.000 dari
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk
membiayai operasional Perseroan. Selama
periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013, fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan tingkat bunga berkisar
antara 9% - 9,5% per tahun (2012: 9,5% - 10%
per tahun; 2011: 10% per tahun). Fasilitas
pinjaman ini telah dicairkan pada tanggal
3 Mei 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal
24 Maret 2014.

Based on Notarial Deed No. 8 of Ratih
Gondokusumo Siswono, S.H., dated March
25, 2011, the Company obtained Working
Capital Credit Facility at a maximum amount of
Rp25,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk to finance the Company’s operation.
During the six-month period ended June 30,
2013, the loan facility bears interest at the
rates ranging from 9% - 9.5% per annum
(2012: 9.5% - 10% per annum; 2011: 10% per
annum). The loan facility was withdrawn on
May 3, 2011 and will be due on March 24,
2014.

Pinjaman tersebut dijamin oleh persediaan
senilai Rp24.000.000 dan piutang usaha
senilai Rp1.000.000.

The loan is secured by inventory valued at
Rp24,000,000 and trade receivables valued at
Rp1,000,000.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan) a. Short-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Working Capital Loan from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”) PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)

Pada tanggal 25 Maret 2011, KSA
memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja
maksimal Rp11.000.000 dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk untuk membiayai operasional
KSA. Selama periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, fasilitas
pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga
berkisar antara 9% - 9,5% per tahun (2012:
9,5% - 10% per tahun; 2011: 10% per tahun).
Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan pada
tanggal 3 Mei 2011 dan akan jatuh tempo
pada tanggal 24 Maret 2014.

On March 25, 2011, KSA obtained Working
Capital Credit Facility at a maximum amount
of Rp11,000,000 from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk to finance KSA’s operations.
During the six-month period ended June 30,
2013, the loan facility bears interest at the
rates ranging from 9% - 9.5% per annum
(2012: 9.5% - 10% per annum; 2011: 10% per
annum). These loan facility was withdrawn on
May 3, 2011 and will be due on March 24,
2014.

Pinjaman tersebut dijamin oleh persediaan
KSA senilai Rp9.000.000 dan piutang senilai
Rp2.000.000.

The loan is secured by KSA’s inventory valued
at Rp9,000,000 and receivables valued at
Rp2,000,000.

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”) PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
Pada tanggal 24 April 2012, MMS memperoleh
Fasilitas Kredit Modal Kerja maksimal
Rp30.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk untuk membiayai operasional MMS.
Selama periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013, fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan tingkat bunga berkisar
antara 9% - 9,5% per tahun (2012: 9,5% - 10%
per tahun). Fasilitas pinjaman ini telah
dicairkan pada tanggal 22 Mei 2012 dan akan
jatuh tempo pada tanggal 23 April 2014.

On April 24, 2012, MMS obtained Working
Capital Credit facility at a maximum amount of
Rp30,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk to finance MMS’ operations. During the
six-month period ended June 30, 2013, the
loan facility bears interest at the rates ranging
from 9% - 9.5% per annum (2012: 9.5% - 10%
per annum). The loan facility was withdrawn
on May 22, 2012 and will be due on April 23,
2014.

Pinjaman tersebut dijamin oleh persediaan
MMS senilai Rp2.000.000 dan piutang senilai
Rp28.000.000.

The loan is secured by MMS’ inventory valued
at Rp2,000,000 and receivables valued at
Rp28,000,000.

Seluruh pinjaman tersebut mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perseroan,
KSA dan MMS antara lain untuk memperoleh
pinjaman atau memberikan pinjaman kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim,
bertindak sebagai penjamin,
memindahtangankan agunan atau harta yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
Perseroan, KSA dan MMS kepada Bank,
mengajukan permohonan pailit, dan
mengadakan transaksi dengan perusahaan
afiliasi atau pihak lainnya diluar transaksi
dagang yang lazim.

All of the loans contain certain restrictions on
the Company, KSA and MMS such as, among
others, obtain new loan or provide borrowing
unless in the ordinary course of business of
the Company, KSA and MMS, provide
guarantee, transfer of collateral or the
Company, KSA and MMS assets which can
have adverse effect to the Company, KSA and
MMS’ ability to fulfill its obligation to the Bank,
file bankruptcy, and exercise transactions with
affiliated companies or other parties beyond
normal circumstances.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan) a. Short-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Working Capital Loan from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Pinjaman mengharuskan Perseroan, MMS dan
KSA tersebut untuk memenuhi persyaratan
rasio keuangan sebagaimana disebutkan
dalam perjanjian, yaitu: leverage ratio
maksimum 230%, current ratio minimum
110%, debt service coverage ratio (DSCR)
minimum 110% dan total networth positif.
Pemenuhan terhadap rasio-rasio keuangan
tersebut dievaluasi secara berkala setiap
tahun.

The loan required the Company, MMS and
KSA to fulfill certain financial ratio as
mentioned in the loan agreement, which are:
leverage ratio at maximum of 230%, current
ratio at minimum 110%, debt service coverage
ratio (DSCR) at minimum of 110% and
positive total networth. Fullfilment of the
financial ratios are regularly assessed on
annual basis.

Berdasarkan surat dari Bank tanggal 11 Juli
2012, Bank telah menyetujui untuk menghapus
pembatasan Perseroan, KSA dan MMS dalam
membagikan dividen.

Based on a letter from the Bank dated July 11,
2012, the Bank has approved to remove
restrictions on the Company, KSA and MMS in
dividends distribution.

Berdasarkan surat dari Bank tanggal
12 September 2011, Bank telah menyetujui
perubahan ketentuan mengenai pembagian
dividen pada Perjanjian Fasilitas Pinjaman
Perseroan, KSA dan MMS, dimana Perseroan,
KSA dan MMS dapat melakukan pembagian
dividen sepanjang pembagian dividen tersebut
tidak menyebabkan pelanggaran leverage ratio
< 230%, current ratio > 110% dan DSCR >
110% dan total networth positif dimana hal
tersebut tercermin pada laporan keuangan
Perseroan, KSA dan MMS.

Based on letter from the Bank dated
September 12, 2011, the Bank has approved
the amendment of the dividend distributions on
Bank Credit Facility Agreement of the
Company, KSA and MMS which the Company,
KSA and MMS allowed to distribute the
dividend in condition that the dividend
distribution does not cause the violation of the
leverage ratio < 230%, current ratio > 110%
dan DSCR > 110% and positive total networth
as reflected at the Company, KSA and MMS’
financial statements.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember
2012 dan 2011, Perseroan, KSA dan MMS
telah memenuhi semua persyaratan pinjaman
tersebut.

As of June 30, 2013, December 31, 2012 and
2011, the Company, KSA and MMS complied
with all of these covenants.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan) a. Short-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk

Working Capital Loan from PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk

PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”) PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)

Pada tanggal 4 September 2009, KSA
memperoleh fasilitas kredit modal kerja
maksimal sebesar Rp16.000.000 untuk
membiayai pembelian dan pengolahan tandan
buah segar (“TBS”) dari kebun luar sekitar
Perseroan untuk memenuhi kapasitas
terpasang minimal 600 MT TBS per hari.
Selama tahun 2011, fasilitas pinjaman tersebut
dikenakan tingkat bunga mengambang berkisar
antara 10,75% per tahun (2010: 11,25% -
12,50% per tahun; 2009: 12,5% - 13% per
tahun) dan akan jatuh tempo pada tanggal
8 Juni 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010
dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009,
fasilitas yang digunakan adalah sebesar
Rp16.000.000.

On September 4, 2009, KSA received working
capital loan facility at the maximum amount of
Rp16,000,000 to finance purchase and
processing fresh fruit bunches (“FFB”) from
outside to fulfill minimum capacity of 600 MT of
FFB per day. During 2011, the loan facility is
subject to floating interest at the rate of
10.75% per annum (2010: 11.25% - 12.50%
per annum; 2009: 12.5% - 13% per annum)
and will be due on June 8, 2011. As of
December 31, 2010 and January 1,
2010/December 31, 2009, the Company has
drawdown the facility amounting to
Rp16,000,000.

Pinjaman tersebut di atas mencakup
persyaratan yang membatasi hak KSA antara
lain untuk memperoleh pinjaman atau
memberikan pinjaman kecuali dalam rangka
transaksi dagang yang lazim, melakukan
penyertaan baru, bertindak sebagai penjamin,
memindahtangankan agunan atau harta yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
KSA kepada Bank, melakukan merger,
pengambilalihan atau peleburan, mengajukan
permohonan pailit dan melakukan pembayaran
bunga atas pinjaman atau melunasi pinjaman
kepada pemegang saham atau perusahaan
afiliasi. Pinjaman mengharuskan KSA untuk
memenuhi persyaratan rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian
yaitu: current ratio minimum 1 dan Debt to
Equity Ratio maksimum 2,6.

All of the loans contain certain restrictions on
KSA such as, among others, obtaining new
loan or give borrowing unless in the ordinary
course of business of KSA, participate in new
investment, provide guarantee, transfer of
collateral or KSA’s assets which can have
adverse effect to KSA’s ability to fulfill its
obligation to the Bank, conduct merger,
acquisition or consolidation, file bankruptcy,
and pay interest or repay the loan to
shareholder or affiliate companies. The loan
required KSA to fulfill certain financial ratio as
mentioned in the loan agreement which are:
current ratio minimum 1 and Debt to Equity
Ratio maximum 2.6.

Pada tanggal 31 Desember 2010, KSA tidak
memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan
dalam perjanjian.

As of December 31, 2010, KSA did not fulfill
the required financial ratios.

Pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember
2009, KSA telah memenuhi semua
persyaratan pinjaman tersebut.

As of January 1, 2010/December 31, 2009,
KSA has complied with all of these covenants.

Pinjaman modal kerja ini telah dilunasi
seluruhnya pada tanggal 8 April 2011.

The outstanding amount of the working capital
loan has been fully paid on April 8, 2011.



385385

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

119

22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang b. Long-term bank loan

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 1.125.600.000 1.212.700.000 1.264.000.000 - - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk - - - 538.831.143 556.770.299 (Persero) Tbk

1.125.600.000 1.212.700.000 1.264.000.000 538.831.143 556.770.299
Utang bank jatuh tempo

dalam satu tahun (178.300.000) (174.200.000) (121.500.000) (538.831.143) (38.500.000) Current maturity of bank loan

Utang bank jangka
panjang setelah
dikurangi bagian
jatuh tempo dalam Long-term bank loan - net of
satu tahun 947.300.000 1.038.500.000 1.142.500.000 - 518.270.299 current maturity

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

Credit Investment Facility from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan The Company

Berdasarkan Akta Notaris Ratih Gondokusumo
Siswono, S.H. No. 7 tanggal 25 Maret 2011,
Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit
Investasi maksimal Rp890.000.000 dari
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk
membiayai pengembangan kebun kelapa sawit
seluas 16.110 Hektar beserta Pabrik Kelapa
Sawit (“PKS”) dengan kapasitas 90 MT per jam
TBS. Selama periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, fasilitas
pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga
berkisar antara 9,25% - 9,5% per tahun (2012:
9,5% - 10% per tahun; 2011: 10% per tahun).
Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan pada
tanggal 13 April 2011 dan akan jatuh tempo
pada tanggal 31 Desember 2017.

Based on Notarial Deed No. 7 of Ratih
Gondokusumo Siswono, S.H., dated March
25, 2011, the Company obtained Investment
Credit Facility at a maximum amount of
Rp890,000,000 from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk to finance the development of
oil palm plantation projects covering an area of
16,110 Hectares including Palm Oil Mill
(“POM”) with production capacity of 90 MT of
FFB per hour. During the six-month period
ended June 30, 2013, the loan facility bears
interest at the rates ranging from 9.25% - 9.5%
per annum (2012: 9.5% - 10% per annum;
2011: 10% per annum). This loan facility was
withdrawn on April 13, 2011 and will be due on
December 31, 2017.

Pembayaran cicilan pokok selama periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 sebesar Rp60.000.000 (tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2012: Rp100.000.000; 2011: Rp30.000.000).

Principal repayments for the six-month period
ended June 30, 2013 amounted to
Rp60,000,000 (year ended December 31,
2012: Rp100,000,000; 2011: Rp30,000,000).

Pinjaman tersebut dijamin oleh lahan milik
Perseroan seluas 16.984 hektar yang berlokasi
di Arut Selatan, Kotawaringin Barat
sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Guna
Usaha (HGU) Perseroan termasuk tanaman
perkebunan, bangunan dan instalasi yang
berada di atasnya.

The loan facility is secured by the land area of
16,984 hectares owned by the Company
located in Arut Selatan, Kotawaringin Barat as
stated in the Company’s certificates of
landright (“HGU”) including plantation assets,
buildings and installations on the land.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”) PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”)

Pada tanggal 25 Maret 2011, KSA
memperoleh Fasilitas Kredit Investasi
maksimal Rp210.000.000 dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk untuk membiayai
pengembangan kebun kelapa sawit seluas
3.926 Ha dan peningkatan kapasitas produksi
PKS. Selama periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, fasilitas
pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga
berkisar antara 9,25% - 9,5% per tahun (2012:
9,5% - 10% per tahun; 2011: 10% per tahun).
Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan pada
tanggal 13 April 2011 dan akan jatuh tempo
pada tanggal 31 Desember 2017.

On March 25, 2011, KSA obtained Investment
Credit Facility at a maximum amount of
Rp210,000,000 from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk to finance the development of
oil palm plantations covering an area of 3,926
Ha and to extend POM’s production capacity.
During the six-month period ended June 30,
2013, the loan facility bears interest at the
rates ranging from 9.25% - 9.5% per annum
(2012: 9.5% - 10% per annum; 2011: 10% per
annum). The loan facility was withdrawn on
April 13, 2011 and will be due on December
31, 2017.

Pembayaran cicilan pokok selama periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 sebesar Rp12.000.000 (tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2012: Rp20.000.000; 2011: Rp8.000.000).

Principal repayments for the six-month period
ended June 30, 2013 amounted to
Rp12,000,000 (year ended December 31,
2012: Rp20,000,000; 2011: Rp8,000,000).

Pinjaman tersebut dijamin oleh lahan milik
KSA seluas 1.933 Ha yang berlokasi di Natai
Baru, Kotawaringin Barat dan 2.510 Ha yang
berlokasi di Rungun, Kotawaringin Barat
sebagaimana tertera dalam Sertifikat -
sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) termasuk
tanaman perkebunan, bangunan dan instalasi
yang berada di atasnya.

The loan facility is secured by the land area of
1,933 Ha owned by KSA located in Natai
Baru, Kotawaringin Barat and 2,510 Ha
located in Rungun, Kotawaringin Barat as
stated in the certificates of landright (“HGU”)
including plantation assets, buildings and
installations on the land.

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)  PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)

Pada tanggal 25 Maret 2011, MMS
memperoleh Fasilitas Kredit Investasi
maksimal Rp206.000.000 dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk untuk membiayai
pembangunan proyek perkebunan kelapa
sawit seluas 8.137,27 hektar. Selama periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013, fasilitas pinjaman tersebut
dikenakan tingkat bunga berkisar antara
9,25% - 9,5% per tahun (2012: 9,5% - 10%
per tahun; 2011: 10% per tahun). Fasilitas
pinjaman ini telah dicairkan pada tanggal
14 April 2011 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 31 Desember 2018.

On March 25, 2011, MMS obtained Investment
Credit Facility at a maximum amount of
Rp206,000,000 from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk to finance the development of
oil palm plantation projects covering an area of
8,137.27 hectares. During the six-month
period ended June 30, 2013, the loan facility
bears interest at the rates ranging from 9.25%
- 9.5% per annum (2012: 9.5% - 10% per
annum; 2011: 10% per annum). This loan
facility was withdrawn on April 14, 2011 and
will be due on December 31, 2018.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(lanjutan)

 PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(continued)

Pembayaran cicilan pokok selama periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 sebesar Rp7.300.000 (tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2012: Rp1.125.000; 2011: Nihil).

Principal repayments for the six-month period
ended June 30, 2013 amounted to
Rp7,300,000 (year ended December 31, 2012:
Rp1,125,000; 2011: Nil).

Pada tanggal 24 April 2012, MMS memperoleh
fasilitas kredit investasi maksimal
Rp78.000.000 untuk membiayai pembangunan
pabrik pengolahan kelapa sawit dengan
kapasitas 45 MT TBS per jam dan pabrik
pengolahan minyak kernel dengan kapasitas
150 MT inti sawit per hari. Selama periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013, fasilitas pinjaman tersebut
dikenakan tingkat bunga berkisar antara 9,25%
- 9,5% per tahun (2012: 9,5% - 9,75% per
tahun). Fasilitas pinjaman tersebut telah
dicairkan pada tanggal 22 Mei 2012 dan akan
jatuh tempo pada tanggal 23 April 2017.

On April 24, 2012, MMS obtained investment
credit facility at a maximum amount of
Rp78,000,000 to finance the development of oil
palm plantation with capacity 45 MT of FFB per
hour and kernel crushing plant with capacity
150 MT of palm kernel per day. During the six-
month period ended June 30, 2013, the loan
facility bears interest at the rates ranging from
9.25% - 9.5% per annum (2012: 9.5% - 9.75%
per annum). This loan facility was withdrawn on
May 22, 2012 and will be due on April 23, 2017.

Pembayaran cicilan pokok selama periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 sebesar Rp7.800.000 (tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012:
Rp7.800.000; 2011: Nihil).

Principal repayments for the six-month period
ended June 30, 2013 amounted to
Rp7,800,000 (year ended December 31, 2012:
Rp7,800,000; 2011: Nil).

Pinjaman tersebut dijamin oleh lahan milik
MMS seluas 5.922,07 Ha yang berlokasi di
Umpang, Kotawaringin Barat dan 2.999,31 Ha
yang berlokasi di Umpang, Kotawaringin Barat
sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak
Guna Usaha (“HGU”) termasuk tanaman
perkebunan, bangunan dan instalasi yang
berada di atasnya dan jaminan korporasi dari
Perseroan, salah satu pemegang saham
MMS.

The loan facility is secured by the land area of
5,922.07 Ha owned by MMS located in
Umpang, Kotawaringin Barat and 2,999.31 Ha
located in Umpang, Kotawaringin Barat as
stated in the certificates of landright (“HGU”)
including plantation assets, buildings and
installations on the land and corporate
guarantee from the Company.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Seluruh pinjaman tersebut mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perseroan,
KSA dan MMS antara lain untuk memperoleh
pinjaman atau memberikan pinjaman kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim,
bertindak sebagai penjamin,
memindahtangankan agunan atau harta yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
Perseroan, KSA dan MMS kepada Bank,
mengajukan permohonan pailit, dan
mengadakan transaksi dengan perusahaan
afiliasi atau pihak lainnya diluar transaksi
dagang yang lazim. Pinjaman mengharuskan
Perseroan, MMS dan KSA tersebut untuk
memenuhi persyaratan rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian,
yaitu: leverage ratio maksimum 230%, current
ratio minimum 110%, debt service coverage
ratio (DSCR) minimum 110% dan total
networth positif. Pemenuhan terhadap rasio-
rasio keuangan tersebut dievaluasi secara
berkala setiap tahun.

All of the loans contain certain restrictions on
the Company, KSA and MMS such as, among
others, obtain new loan or provide borrowing
unless in the ordinary course of business of the
Company, KSA and MMS, provide guarantee,
transfer of collateral of the Company, KSA and
MMS’ assets which can have adverse effect to
the Company’s ability to fulfill its obligation to
the Bank, file bankruptcy, and exercise
transactions with affiliated companies or other
parties beyond normal circumstances. The loan
required the Company, MMS and KSA to fulfill
certain financial ratio as mentioned in the loan
agreement, which are: leverage ratio maximum
230%, current ratio minimum 110%, debt
service coverage ratio (DSCR) minimum 110%
and positive total networth. Fullfilment of the
financial ratios are regularly assessed on
annual basis.

Berdasarkan surat dari Bank tanggal 11 Juli
2012, Bank telah menyetujui untuk menghapus
pembatasan Perseroan, KSA dan MMS dalam
membagikan dividen.

Based on a letter from the Bank dated July 11,
2012, the Bank has approved to remove
restrictions on the Company, KSA and MMS in
dividends distribution.

Berdasarkan surat dari Bank tanggal
12 September 2011, Bank telah menyetujui
perubahan ketentuan mengenai pembagian
dividen pada Perjanjian Fasilitas Pinjaman
Perseroan, KSA dan MMS, dimana Perseroan,
KSA dan MMS dapat melakukan pembagian
dividen sepanjang pembagian dividen tersebut
tidak menyebabkan pelanggaran leverage ratio
< 230%, current ratio > 110% dan DSCR >
110% dan total networth positif dimana hal
tersebut tercermin pada laporan keuangan
Perseroan, KSA dan MMS.

Based on letter from the Bank dated
September 12, 2011, the Bank has approved
the amendment of the dividend distributions on
Bank Credit Facility Agreement of
the Company, KSA and MMS which the
Company, KSA and MMS allowed to distribute
the dividend in condition that the dividend
distribution does not cause the violation of the
leverage ratio < 230%, current ratio > 110%
dan DSCR > 110% and positive total networth
as reflected at the Company, KSA and MMS’
financial statements.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012
dan 2011 Perseroan, KSA dan MMS telah
memenuhi semua persyaratan pinjaman
tersebut.

As of June 30, 2013, December 31, 2012 and
2011, the Company, KSA and MMS complied
with all of these covenants.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan The Company

Fasilitas kredit investasi pembangunan kebun
kelapa sawit 12.000 Ha

Investment credit facility on development of oil
palm plantations for 12,000 Ha

Fasilitas kredit investasi maksimal sebesar
Rp94.117.000 dan untuk membiayai
pengembangan kebun kelapa sawit seluas
12.000 Ha berlokasi di Sulung Kenambui,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Selama tahun 2011, fasilitas pinjaman tersebut
dikenakan tingkat bunga mengambang
sebesar 10,75% per tahun (2010: 11,25% -
12,50% per tahun; 2009: 12,50% - 14,50% per
tahun). Pinjaman modal kerja ini telah dilunasi
seluruhnya pada tanggal 8 April 2011.

Investment credit facility at the maximum
amount of Rp94,117,000 was obtained to
finance development of oil palm plantations
covering an area of 12,000 Ha located in Sulung
Kenambui, Kotawaringin Barat, Central
Kalimantan. During 2011, the loan facility is
subject to floating interest at the rate of 10.75%
per annum (2010: 11.25% - 12.50% per annum;
2009: 12.50% - 14.50% per annum). The
outstanding amount has been fully paid on
April 8, 2011.

Fasilitas kredit investasi pembangunan pabrik
kelapa sawit dengan kapasitas produksi 45 MT
per jam tandan buah segar (TBS)

Investment credit facility on development of
palm oil mill with production capacity of 45 MT
per hour of fresh fruit bunches (FFB)

Fasilitas kredit investasi maksimal sebesar
Rp22.727.000 untuk membiayai pembangunan
proyek pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
(“PKS”) dengan kapasitas 45 MT per jam TBS
dan dapat ditingkatkan menjadi 90 MT per jam
TBS. Selama tahun 2011, fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan tingkat bunga
mengambang sebesar 10,75% per tahun
(2010: 11,25% - 12,50% per tahun; 2009:
12,50% - 14,50% per tahun). Kredit investasi
ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal
8 April 2011.

Investment credit facility at the maximum
amount of Rp22,727,000 was obtained to
finance construction of Palm Oil Mill (“POM”)
with production capacity of 45 MT per hour of
FFB extendable to 90 MT per hour of FFB.
During 2011, the loan facility is subject to
floating interest at the rate of 10.75% per
annum (2010: 11.25% - 12.50% per annum;
2009: 12.50% - 14.50% per annum). The
outstanding amount has been fully paid on
April 8, 2011.
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language
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dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
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1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Fasilitas kredit investasi pembangunan kebun
kelapa sawit 8.000 Ha

Investment credit facility on development of oil
palm plantations for 8,000 Ha

Fasilitas kredit investasi maksimal sebesar
Rp110.836.000 untuk membiayai
pembangunan proyek perkebunan kelapa
sawit seluas 8.000 Ha dan fasilitas kredit
investasi atas bunga masa pembangunan
(“Interest During Construction”) maksimal
sebesar Rp12.712.000 untuk menampung
65% liabilitas bunga yang timbul selama masa
pembangunan. Fasilitas pinjaman ini
dikenakan tingkat bunga 10,75% per tahun
(2010: 11,25% - 12,50% per tahun; 2009:
12,50% - 14,50% per tahun). Kredit investasi
ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal
8 April 2011.

Investment credit facility at the maximum
amount of Rp110,836,000 was obtained to
finance development of oil palm plantations
covering an area of 8,000 Ha and investment
credit facility for interest during construction at
the maximum of Rp12,712,000 to cover 65%
of the interest liabilities that will be incurred
during the oil palm plantation development
period. These loan facilities are subject to
floating interest at the rate of 10.75% per
annum (2010: 11.25% - 12.5% per annum;
2009: 12.50% - 14.50% per annum). The
outstanding amount has been fully paid on
April 8, 2011.

Fasilitas kredit investasi peningkatan kapasitas
produksi pabrik kelapa sawit menjadi 90 MT
tandan buah segar (TBS) per jam

Investment credit facility on the extention of
production capacity of palm oil mill to become
90 MT of fresh fruit bunches (FFB) per hour

Fasilitas kredit investasi maksimal sebesar
Rp32.250.000 untuk membiayai peningkatan
kapasitas produksi Pabrik Kelapa Sawit
(“PKS”) menjadi 90 MT TBS per jam. Fasilitas
pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga
10,75% per tahun (2010: 11,25% - 12,50% per
tahun; 2009: 12,50% - 14,50% per tahun).
Kredit investasi ini telah dilunasi seluruhnya
pada tanggal 8 April 2011.

Investment credit facility at the maximum
amount of Rp32,250,000 was obtained to
finance extention of production capacity of
Palm Oil Mill (“POM”) to 90 MT of FFB per
hour. The loan facility is subject to floating
interest at the rate of 10.75% per annum
(2010: 11.25% - 12.5% per annum; 2009:
12.50% - 14.50% per annum). The outstanding
amount has been fully paid on April 8, 2011.



391391
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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kecuali dinyatakan lain)
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Fasilitas kredit investasi pembiayaan
pembelian dan pengolahan TBS

Investment credit facility on the purchasing
and processing FFB

Fasilitas pinjaman modal kerja maksimal
sebesar Rp76.000.000 digunakan untuk
membiayai pembelian dan pengolahan TBS
sampai dengan tanaman menghasilkan dari
kebun milik Perseroan mencapai puncak
panen pada tahun 2015 sehingga memenuhi
kapasitas terpasang maksimal 1.800 MT TBS
yang akan jatuh tempo pada tanggal
31 Desember 2015. Pinjaman modal kerja ini
telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 8 April
2011.

Working capital loan facility amounting to
Rp76,000,000 was obtained to finance the
purchase and processing of FFB until the
Company's mature plantations production
reached the maximum quantity in 2015 to
meet the maximum installed capacity of 1,800
MT of FFB, which will be due on December 31,
2015. The outstanding amount has been fully
paid on April 8, 2011.

Fasilitas kredit investasi lainnya Other investment credit facility

Fasilitas kredit investasi maksimal sebesar
Rp43.058.000 untuk membiayai pendirian
bangunan permanen dan pembelian
kendaraan dan alat berat. Fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan tingkat bunga 10,75% per
tahun. Kredit investasi ini telah berakhir pada
tanggal 8 April 2011 bersamaan dengan
pengembalian atas fasilitas pinjaman lainnya.

Investment credit facility at the maximum
amount of Rp43,058,000 was obtained to
finance development of permanent buildings
and the acquisition of vehicles and heavy
equipments. The loan facility bears interest at
the rate of 10.75% per annum. The investment
credit facility has been terminated on April 8,
2011 following the repayment of other loan
facilities.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan Hak
Guna Usaha berikut tanaman perkebunan,
mesin-mesin dan bangunan yang berada atau
yang akan dibangun di atasnya, kendaraan
dan alat-alat berat dengan nilai penjaminan
sebesar Rp16.485.700, piutang dengan nilai
penjaminan sebesar Rp58.200.000,
persediaan dengan nilai penjaminan sebesar
Rp7.961.300, jaminan perorangan dari Bapak
Abdul Rasyid Akhmad Saleh, jaminan
korporasi dari PT Citra Borneo Indah dan
saham Perseroan yang dimiliki oleh
PT Citra Borneo Indah dan Ailita.

The loan facilities are collateralized by
landrights, including plantations assets,
machineries and building of which had been
developed or will be developed on the
plantation areas, vehicles and heavy
equipments with the total value of
Rp16,485,700, receivable with total value of
Rp58,200,000, inventories with total value of
Rp7,961,300, personal guarantee from Mr.
Abdul Rasyid Akhmad Saleh, corporate
guarantee from PT Citra Borneo Indah and
shares of the Company owned by PT Citra
Borneo Indah and Ailita.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA) PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA)
Fasilitas kredit investasi untuk pengembangan
kebun kelapa sawit

Investment credit facility for development of oil
palm plantations

KSA memperoleh fasilitas kredit investasi
maksimal sebesar Rp75.008.000 untuk
membiayai pembangunan proyek perkebunan
kelapa sawit seluas 4.507 hektar dan fasilitas
kredit investasi bunga masa pembangunan
(“Interest During Construction”) maksimal
sebesar Rp27.245.000 untuk menampung 65%
liabilitas bunga yang timbul selama masa
pembangunan. Fasilitas pinjaman ini
dikenakan tingkat bunga mengambang
berkisar antara 10,75% per tahun (2010:
11,25% - 12,5% per tahun; 2009: 12,5% -
14,5% per tahun). Pada tanggal 31 Desember
2011, fasilitas yang digunakan adalah sebesar
Rp72.422.600 atas fasilitas kredit investasi
(2010: Rp72.422.600) dan Rp19.162.316 atas
fasilitas kredit investasi bunga masa
pembangunan (“Interest During Construction”)
(IDC) (2010: Rp17.876.916) dan semula akan
jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017.
Kredit investasi ini telah dilunasi seluruhnya
pada tanggal 8 April 2011.

KSA obtained Investment credit facility at the
maximum amount of Rp75,008,000 for
development of oil palm plantations covering
an area of 4,507 hectares and investment
credit facility for interest during construction
at the maximum amount of Rp27,245,000 to
cover 65% of interest liabilities arise during
the oil palm plantation’s development
periods. These loan facilities are subject to
floating interest rates that were ranging from
10.75% per annum (2010: 11.25% - 12.5%
per annum; 2009: 12.5% - 14.5% per
annum). As of December 31, 2011, KSA has
drawdown Rp72,422,600 for the investment
credit facility (2010: Rp72,422,600) and
Rp19,162,316 on the investment credit
facility for interest during construction (IDC)
(2010: Rp17,876,916). These loans will be
due on December 31, 2017. The outstanding
amount has been fully paid on April 8, 2011.

Fasilitas kredit investasi atas pembangunan
pabrik kelapa sawit (PKS)

Investment credit facility for construction of
palm oil mill (POM)

KSA memperoleh fasilitas kredit investasi
maksimal sebesar Rp38.731.000 untuk
pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (“PKS”)
dengan kapasitas 30 MT tandan buah segar
per jam dan fasilitas kredit investasi bunga
masa pembangunan (“Interest During
Construction”) (IDC) maksimal sebesar
Rp3.291.000 untuk menampung 65%
kewajiban bunga yang timbul selama masa
pembangunan. Fasilitas pinjaman dikenakan
tingkat bunga mengambang masing-masing
berkisar antara 10,75% per tahun (2010:
11,25% - 12,50% ; 2009: 12,5% - 14,5% per
tahun) dan akan jatuh tempo pada tanggal
31 Desember 2015. Pada tanggal
31 Desember 2011, fasilitas yang digunakan
sebesar Rp37.081.000 (2010: Rp37.531.000;
2009: Rp38.731.000) untuk pembangunan
PKS, dan Rp3.036.000 (2010: Rp3.111.000;
2009: Rp3.291.000) untuk IDC.

KSA obtained investment credit facility at the
maximum amount of Rp38,731,000 for
construction of Palm Oil Mill (“POM”) with
production capacity of 30 MT of fresh fruit
bunches per hour, and investment credit
facility for interest during construction (IDC)
amounting to Rp3,291,000 to cover 65% of
interest liabilities that will be incurred during
the oil palm plantation’s development period.
These loans facility are subject to floating
interest at the rate of 10.75% per annum
(2010: 11.25% - 12.50% per annum; 2009:
12.5% - 14.5% per annum) and will be due
on December 31, 2015. As of December 31,
2011, KSA has drawdown amounted to
Rp37,081,000 (2010: Rp37,531,000; 2009:
Rp38,731,000) for construction of POM, and
Rp3,036,000 (2010: Rp3,111,000; 2009:
Rp3,291,000) for IDC.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA)
(lanjutan)

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA)
(continued)

Fasilitas kredit investasi atas pembangunan
pabrik kelapa sawit (PKS) (lanjutan)

Investment credit facility for construction of
palm oil mill (POM) (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2010, fasilitas
yang digunakan sebesar Rp37.531.000
Seluruh kredit investasi di atas telah dilunasi
pada tanggal 8 April 2011.

As of December 31, 2010, the Company has
drawdown amounting to Rp37,531,000. All of
the outstanding amount have been fully paid
on April 8, 2011.

Fasilitas kredit investasi untuk pembiayaan
pendirian bangunan permanen dan pembelian
kendaraan dan alat berat

Credit investment facility to finance the
establishment of permanent buildings and the
purchase of vehicles and heavy equipment

Pada 11 Januari 2011, Perseroan,
memperoleh Fasilitas Kredit Investasi
maksimal Rp10.189.000 dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk untuk pembiayaan
pendirian bangunan permanen dan pembelian
kendaraan dan alat berat. Fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan tingkat bunga 10.75% per
tahun. Hingga tanggal penyelesaian laporan
keuangan Perseroan belum melakukan
pencairan atas fasilitas ini.

On January 11, 2011, the Company obtained
Credit Facility from PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk with maximum amount of
Rp10,189,000 to finance the construction of
buildings and the purchase of vehicles and
heavy equipment. The loan facility bears
interest at 10,75% per annum. Until the
completion date of the financial statements, the
Company has not made any the withdrawal
from these facilities.

Fasilitas kredit modal kerja membiayai
pembelian TBS

Working capital loan facility for purchase of
FFB

Fasilitas kredit modal kerja maksimal
sebesar Rp16.000.000 untuk membiayai
pembelian dan pengolahan tandan buah segar
(“TBS”) dari kebun luar sekitar Perseroan
untuk memenuhi kapasitas terpasang minimal
600 MT TBS per hari. Selama tahun 2011,
fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat
bunga sebesar 10,75% per tahun (2010:
11,25% - 12,50% per tahun; 2009: 12,5% -
13% per tahun).

Working capital loan facility at maximum
amount of Rp16,000,000 to finance purchase
and processing fresh fruit bunches (“FFB”)
from outside to fulfill minimum capacity of 600
MT of FFB per day. During 2011, these loan
facility is subject to interest at the rate of
10.75% per annum (2010: 11.25% - 12.50%
per annum; 2009: 12.5% - 13% per annum).

Pada tanggal 31 Desember 2010, fasilitas
yang digunakan adalah sebesar
Rp15.496.000 (2009: Rp16.000.000) dan akan
jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016.
Pinjaman modal kerja ini telah dilunasi
seluruhnya pada tanggal 8 April 2011.

As of December 31, 2010, the Company has
drawdown amounting to Rp15,496,000 (2009:
Rp16,000,000) and will be due on
December 31, 2016. The outstanding amount
has been fully paid on April 8, 2011.
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(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

128

22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA)
(lanjutan)

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA)
(continued)

Fasilitas-fasilitas pinjaman di atas dijamin
dengan Hak Guna Usaha berikut tanaman
perkebunan, mesin-mesin dan bangunan
yang berada atau yang akan dibangun di
atasnya, kendaraan dan alat-alat berat
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp12.000.000, piutang dengan nilai
penjaminan sebesar Rp252.000, persediaan
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp1.173.420, jaminan perorangan dari Abdul
Rasyid Akhmad Saleh, jaminan korporasi dari
CBI dan saham KSA yang dimiliki oleh CBI
dan Ailita.

The loan facilities are collateralized by
landrights, including plantations assets,
machineries and building of which had been
developed or will be developed on the
plantation areas, vehicles and heavy
equipments with total value of Rp12,000,000,
receivable with total value of Rp252,000,
inventories with total value of Rp1,173,420,
personal guarantee from Abdul Rasyid Akhmad
Saleh, corporate guarantee from CBI and
shares of KSA owned by CBI and Ailita.

Pinjaman tersebut dijamin oleh tanah dan
tanaman seluas 4.505,8 hektar berikut
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi
di Desa Rungun dan Desa Natai Baru,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat yang akan dibebani hak
tanggungan dengan total Rp180.186.400,
kendaraan dan alat-alat yang telah diikat
secara fidusia dengan nilai penjaminan
sebesar Rp206.900, piutang dagang yang
diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan
sebesar Rp252.000, persediaan dengan nilai
penjaminan senilai Rp1.173.420.

The loan is secured by two parcels of land
covering an area of 4,505.8 hectares and
buildings on it at Desa Rungun and Desa Natai
Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat with mortgage amounted to
Rp180,186,400, vehicles and heavy equipment
tied to the value of the guarantee of Fiduciary
Rp206,900, trade receivables tied to the value of
the guarantee of Fiduciary amounted to
Rp252,000, inventories tied to the value of the
guarantee of Fiduciary amounted to
Rp1,173,420.
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”) PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)

MMS memperoleh fasilitas kredit investasi
maksimal sebesar Rp139.012.000 untuk
membiayai pembangunan proyek perkebunan
kelapa sawit seluas 8.995 hektar dan fasilitas
kredit investasi bunga masa pembangunan
(“Interest During Construction”) maksimal
sebesar Rp43.792.000 untuk menampung
65% kewajiban bunga yang timbul selama
masa pembangunan. Selama tahun 2011,
fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga
sebesar 10,75% per tahun (2010: 11,25% -
12,25% per tahun; 2009: 12,50% - 14,50% per
tahun). Pada tanggal 31 Desember 2010,
fasilitas yang digunakan adalah sebesar
Rp133.154.900 atas fasilitas kredit investasi
dan Rp28.310.509 atas fasilitas kredit
investasi bunga masa pembangunan (“Interest
During Construction”) dan semula akan jatuh
tempo pada tanggal 31 Desember 2018. Kredit
investasi ini telah dilunasi seluruhnya pada
tanggal 8 April 2011 .

MMS obtained investment credit facility at the
maximum amount of Rp139,012,000 for
development of oil palm plantations covering
an area of 8,995 hectares and investment
credit facility for interest during construction at
the maximum amount of Rp43,792,000 to
cover 65% of interest liabilities that will be
incurred during the oil palm plantation’s
development periods. During 2011, these loan
facilities are subject to interest at the rate of
10.75% per annum (2010: 11.25% - 12.25%
per annum; 2009: 12.50% - 14.50% per
annum). As of December 31, 2010, the loan
facility used amounted to Rp133,154,900 for
the investment credit facility and Rp28,310,509
on the investment credit facility for interest
during construction. This loan would be due on
December 31, 2018. The outstanding amount
has been fully paid on April 8, 2011.

Pada tanggal 11 Januari 2011, MMS
memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi
maksimal Rp73.362.000 untuk membiayai
pembangunan Pengolahan Kelapa Sawit
(PKS) dengan kapasitas 45 MT TBS per jam
dan fasilitas kredit investasi bunga masa
pembangunan (“Interest During Construction”)
maksimal sebesar Rp5.129.000 untuk
menampung 65% liabilitas bunga yang timbul
selama masa pembangunan. Fasilitas
pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 10,75%
per tahun. Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan
pada tanggal 25 Maret 2011. Selama tahun
2011, fasilitas yang digunakan adalah sebesar
Rp15.912.548 atas fasilitas kredit investasi dan
Rp49.432 atas fasilitas kredit investasi bunga
masa pembangunan (“Interest During
Construction) dan semula akan jatuh tempo
pada tanggal 10 Juli 2019. Kredit investasi ini
telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 8 April
2011.

On January 11, 2011, MMS Company
obtained additional investment credit facility at
a maximum of Rp73,362,000 to finance the
development of Palm Oil Mil (POM) with
capacity 45 MT FFB per hour and investment
credit facility for interest during construction at
the maximum amount of Rp5,129,000 to cover
65% of interest liabilities arise during the oil
palm mill’s developments period. These loan
facilities are subject to interest rate of 10.75%
per year. These loan facilities was withdrawn
on March 25, 2011. During 2011, the Company
has drawdawn Rp15,912,548 for the
investment credit facility and Rp49,432 on the
investment credit facility for interest during
construction. These loans would be due on
July 10, 2019. The outstanding amount has
been fully paid on April 8, 2011.



396396

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

130

22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”) (lanjutan) PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(continued)

Pada tanggal 11 Januari 2011, MMS
memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi
maksimal Rp10.156.000 untuk membiayai
pendirian bangunan permanen dan non
permanen, pembelian kendaraan dan alat berat.
Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga
10,75% per tahun. Fasilitas pinjaman ini tidak
digunakan oleh MMS dan berakhir pada tanggal
8 April 2011.

On January 11, 2011, MMS obtained
additional investment credit facility at a
maximum of Rp10,156,000 to finance the
development of permanent and non -
permanent building, purchase vehicles and
heavy equipments. The loan facility are
subject to interest rate of 10.75% per year .
This loan facility was not used by the
Company and ended on April 8, 2011.

Pada tanggal 11 Januari 2011, MMS
memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi
maksimal Rp13.647.000 untuk membiayai
pembangunan pabrik pengolahan minyak kernel
dengan kapasitas 150 MT inti sawit per hari dan
fasilitas kredit investasi bunga masa
pembangunan (“Interest During Construction”)
maksimal sebesar Rp1.125.000 untuk
menampung 65% liabilitas bunga yang timbul
selama masa pembangunan. Fasilitas pinjaman
ini dikenakan tingkat bunga 10,75% per tahun.
Fasilitas pinjaman ini tidak digunakan oleh
Perseroan dan berakhir pada tanggal 8 April
2011.

On January 11, 2011, MMS obtained
additional investment credit facility at a
maximum of Rp13,647,000 to finance the
development of kernel crushing plant with
capacity 150 MT palm kernel per day and
investment credit facility for interest during
construction at the maximum amount of
Rp1,125,000 to cover 65% of interest liabilities
incurred during the oil palm mill’s development
period. These loan facilities are subject to
interest rate of 10.75% per year. These loan
facilities were not used by MMS and ended on
April 8, 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, MMS telah
menggunakan fasilitas sebesar Rp133.155.000
kredit investasi dan Rp28.311.000 atas fasilitas
kredit investasi bunga masa pembangunan
(“Interest During Construction”) dan semula
akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember
2018. Kredit investasi ini telah dilunasi
seluruhnya pada tanggal 8 April 2011.

As of December 31, 2010, MMS has
drawdown of Rp133,155,000 for the
investment credit facility and Rp28,311,000 on
the investment credit facility for interest during
construction. These loans would be due on
December 31, 2018. The outstanding amount
has been fully paid on April 8, 2011.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(lanjutan)

PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”)
(continued)

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan Hak
Guna Usaha berikut tanaman perkebunan,
mesin-mesin dan bangunan yang berada atau
yang akan dibangun di atasnya, kendaraan
dan alat-alat berat dengan nilai penjaminan
sebesar Rp11.800.000, piutang dengan nilai
penjaminan sebesar Rp1.440.000, persediaan
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp3.590.000, jaminan perorangan dari Abdul
Rasyid Akhmad Saleh, jaminan korporasi dari
PT Citra Borneo Indah, saham MMS yang
dimiliki oleh PT Citra Borneo Indah dan Ailita,
dan pada tanggal 11 Januari 2011, terdapat
penambahan jaminan terhadap fasilitas
pinjaman berupa kendaraan dan alat-alat berat
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp3.770.000.

The loan facilities are collateralized by
landrights, including plantations assets,
machineries and buildings of which had been
developed or will be developed on the
plantation areas, vehicles and heavy
equipments with the total value of
Rp11,800,000, receivable with total value of
Rp1,440,000, inventories with total value of
Rp3,590,000, personal guarantee from
Mr. Abdul Rasyid Akhmad Saleh, corporate
guarantee from PT Citra Borneo Indah, shares
of MMS owned by PT Citra Borneo Indah and
Ailita. On January 11, 2011, there was an
addition of vehicles and heavy equipments as
collateral for the loan facilities totaling to
Rp3,770,000.

Seluruh pinjaman tersebut di atas mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perseroan,
KSA dan MMS antara lain untuk memperoleh
pinjaman atau memberikan pinjaman kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim,
melakukan penyertaan baru, bertindak sebagai
penjamin, memindahtangankan agunan atau
harta yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
kewajiban entitas anak kepada Bank,
melakukan merger, pengambilalihan atau
peleburan, mengajukan permohonan pailit dan
melakukan pembayaran bunga atas pinjaman
atau melunasi pinjaman kepada pemegang
saham atau perusahaan afiliasi. Pinjaman
mengharuskan Perseroan dan entitas anak
(KSA dan MMS) untuk memenuhi persyaratan
rasio keuangan sebagaimana disebutkan
dalam perjanjian yaitu: current ratio minimum 1
dan Debt to Equity Ratio maksimum 2,6.

All of the loans contain certain restrictions on
the Company, KSA and MMS such as, among
others, obtain new loan or give borrowing
unless in the ordinary course of business of
the subsidiaries, participate in new investment,
provide guarantee, transfer of collateral or
certain subsidiaries assets which can have
adverse effect to subsidiaries ability to fulfill its
obligation to the Bank, conduct merger,
acquisition or consolidation, file bankruptcy,
and pay interest or repay the loan to
shareholder or affiliate companies. The loan
required the Company and subsidiaries (KSA
and MMS) to fulfill certain financial ratio as
mentioned in the loan agreement which are:
current ratio minimum 1 and Debt to Equity
Ratio maximum 2.6.
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22. UTANG BANK (lanjutan) 22. BANK LOAN (continued)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan) b. Long-term bank loan (continued)

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Credit Investment Facility from PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan
dan entitas anak (KSA dan MMS) tidak
memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan
dalam perjanjian. Oleh sebab itu, utang bank
bagian jangka panjang milik Perseroan, KSA
dan MMS tersebut disajikan sebagai liabilitas
jangka pendek.

As of December 31, 2010, the Company and
subsidiaries (KSA and MMS) did not fulfill the
required financial ratios. Accordingly the
Company, KSA and MMS long-term loans
was presented as current liabilities.

Pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember
2009, Perseroan dan entitas anak (KSA dan
MMS) telah memenuhi semua persyaratan
pinjaman tersebut.

As of January 1, 2010/December 31, 2009,
the Company and subsidiaries (KSA and
MMS) have complied with all of these
covenants.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA 23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Estimasi liabilitas imbalan kerja tanggal 30 Juni 2013
dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan
1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut:

The estimated employee benefit liabilities as of
June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 and January 1, 2010/December 31,
2009 are as follows:

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek Short-term employee benefit liabilities

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Gaji, upah dan bonus 15.967.519 18.927.358 22.178.925 16.679.536 14.171.994 Salaries, wages and bonus
Jamsostek 407.360 624.016 243.274 141.399 277.575 Jamsostek

16.374.879 19.551.374 22.422.199 16.820.935 14.449.569

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang Long-term employee benefit liabilities

Perseroan dan entitas anak (KSA dan MMS)
memberikan imbalan pensiun untuk karyawannya
yang telah mencapai usia pensiun normal pada
umur 55 tahun sesuai dengan Undang-undang
No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas
imbalan kerja jangka panjang tersebut tidak didanai.

The Company and subsidiaries (KSA and MMS)
provide pension benefit for its employees who
reach the retirement age of 55 based on the
provisions of Labor Law No. 13/2003 dated
March 25, 2003. The long-term employee benefit
liabilities is unfunded.
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang
(lanjutan)

Long-term employee benefit liabilities (continued)

Perseroan dan entitas anak (KSA dan MMS)
mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka
panjang berdasarkan hasil perhitungan aktuaria
yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria (2011:
PT Sentra Jasa Aktuaria; 2010: PT Dian Artha
Tama), aktuaris independen, dengan menggunakan
metode “Projected Unit Credit”. Asumsi utama yang
digunakan untuk perhitungan aktuaris tersebut
adalah sebagai berikut:

The Company and subsidiaries (KSA and MMS)
recorded the long-term employee benefit liabilities
based on the calculation performed by PT Sentra
Jasa Aktuaria (2011: PT Sentra Jasa Aktuaria;
2010: PT Dian Artha Tama), independent
actuaries, using the “Projected Unit Credit” method.
The primary actuarial assumptions are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Tingkat diskonto 7,5% 6% 6.5% 8% 10% Discount rate
Tingkat kenaikan gaji 9% 8.5% 10% 10% 10% Rate of salary increase
Tingkat pengunduran diri 4% untuk umur dibawah 30 tahun 4% untuk umur Resignation rate

dan menurun secara linear 18 - 44 tahun
sampai 0% pada umur 52 tahun/ 0% untuk umur
4% at before 30 years of age and 45 - 54 tahun/
   will linearly decrease until 0% 4% at

at 52 years of age 18 - 44 years
of age

0% at
45 - 54 years

of age

Tingkat mortalitas TMI - 2011 TMI - 2011 TMI II - 1999 TMI II - 1999 TMI II - 1999 Mortality rate
Umur pensiun normal 55 55 55 55 55 Normal retirement age

Estimasi liabilitas aktuarial tanggal 30 Juni 2013
dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan
1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut :

The estimated actuarial liabilities as of June 30,
2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010
and January 1, 2010/December 31, 2009 are as
follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Liabilitas imbalan pascakerja 25.144.691 23.522.695 17.473.544 11.322.906 7.678.045 Post-employment benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja lainya 1.295.490 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878 Other employee benefits liabilities

26.440.181 24.891.655 18.875.351 11.951.549 8.171.923

Beban imbalan kerja yang dibebankan pada
laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai
berikut:

Employee benefits expense recognized in the
consolidated statements of comprehensive
income are as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Beban imbalan pascakerja 2.524.470 3.161.652 6.221.591 6.333.928 3.883.556 Post-employment benefit expenses
(Pembalikan liabilitas)/beban imbalan Other employee benefits

kerja lainnya (73.470) (14.816) (32.847) 773.164 134.765 (reversal of liabilities)/expenses

2.451.000 3.146.836 6.188.744 7.107.092 4.018.321
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang
(lanjutan)

Long-term employee benefit liabilities (continued)

Imbalan pascakerja Post-employment benefit

Liabilitas imbalan pascakerja di laporan posisi
keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts of post-employment benefits liabilities
in the consolidated statements of financial position
are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Nilai kini dari liabilitas 17.966.209 22.249.162 23.293.570 13.885.503 9.061.753 Present value of benefit obligation
Biaya jasa lalu (1.194.608) (1.316.941) (1.561.606) (1.806.270) (2.050.936) Unrecognized past service cost
Keuntungan/(kerugian)

aktuaria yang tidak diakui 8.373.090 2.590.474 (4.258.420) (756.327) 667.228 Unrecognized actuarial gain/(loss)

25.144.691 23.522.695 17.473.544 11.322.906 7.678.045

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut: The movements of present value of benefit
obligations are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Pada awal tahun 22.249.162 23.293.570 13.885.503 9.061.753 5.801.207 At beginning of year
Biaya jasa kini 1.861.901 4.381.276 4.948.732 2.913.951 1.904.678 Current service cost
Biaya bunga 667.478 1.514.084 1.110.845 724.939 580.121 Interest cost
Imbalan yang dibayarkan (902.474) (172.440) (183.290) (238.696) (10.616) Benefit payment
(Keuntungan)/kerugian aktuaria (5.909.858) (6.767.328) 3.531.780 1.423.556 786.363 Actuarial (gains)/losses

17.966.209 22.249.162 23.293.570 13.885.503 9.061.753

Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan pada
tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011,
2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The present value of employee benefits
obligations as of June 30, 2013, December 31,
2012, 2011, 2010 and 2009 are as follows:

30 Juni 2013/ 31 Des. 2012/ 31 Des. 2011/ 31 Des. 2010/ 31 Des. 2009/
June 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011  Dec. 31, 2010   Dec. 31, 2009

Nilai kini liabilitas imbalan Present value of employee
kerja karyawan 17.966.209 22.249.162 23.293.570 13.885.503 9.061.753 benefit obligations

Beban imbalan kerja neto: Net employee benefits expense:

30 Juni 2013/ 31 Des. 2012/ 31 Des. 2011/ 31 Des. 2010/
June 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010

Biaya jasa kini 1.861.901 4.381.276 4.948.732 2.913.951 Current service cost
Biaya bunga 667.478 1.514.084 1.110.842 724.940 Interest cost
Kerugian aktuarial (127.242) 81.566 29.689 - Actuarial loss
Amortisasi Amortization

biaya jasa lalu - non vested 122.333 244.665 244.665 244.665 past service cost - non vested

2.524.470 6.221.591 6.333.928 3.883.556
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang
(lanjutan)

Long-term employee benefit liabilities (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan) Post-employement benefit (continued)

Perubahan atas liabilitas imbalan kerja karyawan
jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011
dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
adalah sebagai berikut:

Changes in the long-term employee benefit
liabilities for the years ended June 30, 2013 and
December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009 are as
follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Saldo awal 23.522.695 17.473.544 11.322.906 7.678.046 5.042.099 Beginning balance
Post employment

Beban imbalan kerja 2.524.470 6.221.591 6.333.928 3.883.556 2.646.563 benefit expenses
Pembayaran manfaat (902.474) (172.440) (183.290) (238.696) (10.616) Benefit payments

25.144.691 23.522.695 17.473.544 11.322.906 7.678.046

Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya di
laporan posisi keuangan konsolidasian adalah
sebagai berikut:

The amounts of other long-term employee benefit
liabilities in the consolidated statements of financial
position are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Nilai kini dari liabilitas 1.295.490 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878 Present value of benefit obligation

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut: The movement of present value of obligations are
as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Pada awal tahun 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878 375.242 At beginning of year
Biaya jasa kini 158.547 311.868 333.725 59.510 40.527 Current service cost
Biaya bunga 41.070 91.118 50.291 39.510 37.524 Interest cost
(Keuntungan)/kerugian aktuaria (273.087) (435.833) 389.148 35.745 40.585 Actuarial (gains)/losses

1.295.490 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878

Beban/(pembalikan liabilitas) imbalan kerja
karyawan jangka panjang lainnya yang diakui
dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian adalah sebagai berikut:

Other long-term employee benefit
expense/(reversal of liabilities) recognized in
consolidated statements of comprehensive income
are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010

Biaya jasa kini 158.547 311.868 333.725 59.510 Current service cost
Biaya bunga 41.070 91.118 50.291 39.510 Interest cost
(Keuntungan)/kerugian aktuarial (273.087) (435.833) 389.148 35.745 Actuarial (gain)/loss

(73.470) (32.847) 773.164 134.765
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang
(lanjutan)

Long-term employee benefit liabilities (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) Other long-term employee benefits (continued)

Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan jangka
panjang lainnya pada tanggal 30 Juni 2013 dan
31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah
sebagai berikut:

The present value other long-term employee benefit
obligations as of June 30, 2013 and December 31,
2012, 2011, 2010 and 2009 are as follows:

30 Juni 2013/ 31 Des. 2012/ 31 Des. 2011/ 31 Des. 2010/ 31 Des. 2009/
June 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011  Dec. 31, 2010   Dec. 31, 2009

Nilai kini liabilitas imbalan Present value of employee
kerja karyawan 1.295.490 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878 benefit obligations

Mutasi imbalan kerja jangka panjang lainnya
adalah sebagai berikut:

The movements of other long-term employee benefit
are as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Saldo awal 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878 375.242 Beginning balance
Beban imbalan kerja (73.470) (32.847) 773.164 134.765 118.636 Employee benefit expenses

1.295.490 1.368.960 1.401.807 628.643 493.878

Jumlah penyesuaian yang timbul pada liabilitas
program untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember
2009 adalah sebagai berikut:

The amounts of experience adjustments arising on
the plan liabilities for the six-month period ended
June 30, 2013 and for the year ended December 31,
2012, 2011 and 2010 and January 1,
2010/December 31, 2009 is as follows:

30 Juni 2013/ 31 Des. 2012/ 31 Des. 2011/ 31 Des. 2010/ 31 Des. 2009/
June 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011  Dec. 31, 2010   Dec. 31, 2009

Nilai kini liabilitas imbalan Present value of employee
kerja karyawan 19.261.699 23.618.122 24.695.377 14.514.146 9.555.631 benefit obligations

Penyesuaian liabilitas program 2.349.341 4.314.524 24.695.377 - - Experience adjustment on liabilities
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24. MODAL SAHAM 24. SHARE CAPITAL

a. Modal ditempatkan dan disetor penuh a. Issued and fully paid share capital

Tahun 2013 Year 2013

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno,
S.H., No. 11 tanggal 18 Juni 2013, para
pemegang saham Perseroan menyetujui:
- meningkatkan modal dasar Perseroan

dari 15.000.000.000 lembar saham
senilai Rp1.500.000.000 menjadi
32.100.000.000 lembar saham senilai
Rp3.210.000.000.

- meningkatkan modal ditempatkan dan
disetor dari 4.125.000.000 lembar saham
senilai Rp412.500.000 menjadi
8.025.000.000 lembar saham senilai
Rp802.500.000.

- mengubah susunan pemegang saham
sehubungan dengan kontribusi yang
diberikan oleh PT Citra Borneo Indah,
Jerry Borneo Putra dan Jemmy Adriyanor
atas saham baru yang ditempatkan
masing-masing sebesar Rp239.500.000,
Rp75.250.000 dan Rp75.250.000.

Based on Notarial Deed of Eko Soemarno,
S.H., No. 11 dated June 18, 2013,
shareholders agreed :
- to increase authorized share capital from

15,000,000,000 shares amounting to
Rp1,500,000,000 to 32,100,000,000
shares amounting to Rp3,210,000,000.

- to increase issued and fully paid share
capital from 4,125,000,000 shares
amounting to Rp412,500,000 to
8,025,000,000 shares amounting to
Rp802,500,000.

- to change shareholders composition due
to subcription of PT Citra Borneo Indah,
Jerry Borneo Putra and Jemmy Adriyanor
of the new issued share capital
amounting to Rp239,500,000,
Rp75,250,000 and Rp75,250,000,
respectively.

Perubahan ini telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. AHU-35271.AH.01.02.Tahun 2013,
tanggal 28 Juni 2013.

These amendments have been approved by
the Minister of Justice and Human Rights of
the Republic Indonesia in its Decision Letter
No. AHU-35271.AH.01.02. Tahun 2013, dated
June 28, 2013.

Tahun 2012 Year 2012

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno,
S.H., No. 80 tanggal 30 November 2012,
Perseroan melakukan pemecahan saham dari
125.000 lembar saham menjadi 125.000.000
lembar saham. Dengan demikian, nilai nominal
lembar saham berubah dari Rp100.000 per
lembar (nilai penuh) saham menjadi Rp100
per lembar saham (nilai penuh). Modal dasar
Perseroan juga meningkat dari 500.000 lembar
saham senilai Rp50.000.000 menjadi
15.000.000.000 lembar saham senilai
Rp1.500.000.000. Modal ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan meningkat dari
125.000 lembar saham senilai Rp12.500.000
menjadi 4.125.000.000 lembar saham senilai
Rp412.500.000. Perubahan ini telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-
00194.AH.01.02 Tahun 2013, tanggal
2 Januari 2013.

Based on the Notarial Deed of Eko Soemarno,
S.H., No. 80 dated November 30, 2012, the
Company split its capital stock from 125,000
shares to 125,000,000 shares. Therefore, the
nominal value changes from Rp100,000 per
share (full amount) to Rp100 per share (full
amount). The Company’s authorized capital
also increased from 500,000 shares
amounting to Rp50,000,000 to 15,000,000,000
shares amounting to Rp1,500,000,000. The
Company’s issued and fully paid capital
increased from 125,000 shares amounting to
Rp12,500,000 to 4,125,000,000 shares
amounting to Rp412,500,000. This
amendment has been approved by the
Minister of Justice and Human Rights of the
Republic Indonesia in its Decision Letter No.
AHU-00194.AH.01.02 Tahun 2013, dated
January 2, 2013.
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24. MODAL SAHAM (lanjutan) 24. SHARE CAPITAL (continued)

a. Modal ditempatkan dan disetor penuh
(lanjutan)

a. Issued and fully paid shares (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno,
S.H., No. 80 tanggal 30 November 2012,
PT Kalimantan Sawit Abadi, pemilik 625
lembar saham Perseroan menjual 625 lembar
saham miliknya kepada PT Citra Borneo Indah
(“CBI”). Sesuai dengan akta diatas, CBI
memiliki 125.000 lembar saham Perseroan.

Based on the Notarial Deed of Eko Soemarno,
S.H., No. 80 dated November 30, 2012,
PT Kalimantan Sawit Abadi, an owner of 625
shares of the Company sold its 625 shares to
PT Citra Borneo Indah ("CBI"). Accordingly,
based on the above Notarial Deed, CBI owned
125,000 shares.

Penerbitan tambahan modal ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan diambil oleh
PT Prima Sawit Borneo (“PSB“), PT Putra
Borneo Agro Lestari (“PBAL”), PT Mandiri
Indah Lestari (“MIL”), Jerry Borneo Putra dan
Jemmy Adriyanor. PSB, PBAL dan MIL
masing-masing memiliki 1.300.000.000 lembar
saham Perseroan atau 31,52% dari seluruh
total kepemilikan. Jerry Borneo Putra dan
Jemmy Adriyanor masing-masing memiliki
50.000.000 lembar saham Perseroan atau
1,21%. Persentase kepemilikan lainnya
menurun sebesar 96,97%.

The issuance of the Company’s additional
issued and fully paid capital are subscribed by
PT Prima Sawit Borneo (“PSB“), PT Putra
Borneo Agro Lestari (“PBAL”), PT Mandiri
Indah Lestari (“MIL”), Jerry Borneo Putra and
Jemmy Adriyanor. PSB, PBAL and MIL have
1,300,000,000 shares or 31.52% of total
percentage ownership each. Jerry Borneo
Putra and Jemmy Adriyanor have 50,000,000
shares or 1.21% of total percentage ownership
each. The other shareholders’ percentage
ownership decreased by 96.97%.

Tahun 2011 Year 2011

Berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan
S.H., M.Kn No. 68 tanggal 30 Juni 2011, Ailita,
pemilik 6.250 lembar saham Perseroan
menjual 5.625 lembar saham miliknya kepada
PT Citra Borneo Indah (“CBI”). Sesuai dengan
akta diatas, CBI memiliki 124.375 lembar
saham Perseroan dan Ailita memiliki 625
lembar saham Perseroan.

Based on Notarial Deed No. 68 of Teguh
Hendrawan S.H., M.Kn dated June 30, 2011,
Ailita, an owner of 6,250 shares of the
Company sold its 5,625 shares to PT Citra
Borneo Indah ("CBI"). Accordingly, based on
the above Notarial Deed, CBI owned 124,375
shares and Ailita owned 625 shares of the
Company.

Berdasarkan Akta Notaris Teguh Hendrawan
S.H., M.Kn No. 63 tanggal 22 Juli 2011, Ailita,
pemilik 625 lembar saham Perseroan menjual
seluruh kepemilikan di Perseroan kepada
PT Kalimantan Sawit Abadi, pihak berelasi.

Based on Notarial Deed No. 63 of Teguh
Hendrawan S.H., M.Kn dated July 22, 2011,
Ailita, the owner of 625 shares of the
Company sold her entire ownership in the
Company to PT Kalimantan Sawit Abadi, a
related party.
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24. MODAL SAHAM (lanjutan) 24. SHARE CAPITAL (continued)

a. Modal ditempatkan dan disetor penuh
(lanjutan)

a. Issued and fully paid shares (continued)

Komposisi kepemilikan saham Perseroan pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut:

The share capital ownership of the Company
as of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and January 1,
2010/December 31, 2009 are as follows:

Jumlah Persentase
saham/ kepemilikan/

Number of Percentage of
Pemegang saham common share ownership Jumlah/Total Shareholders

30 Juni 2013 June 30, 2013
PT Citra Borneo Indah 2.520.000.000 31,40% 252.000.000 PT Citra Borneo Indah
PT Prima Sawit Borneo 1.300.000.000 16,20% 130.000.000 PT Prima Sawit Borneo
PT Putra Borneo Agro PT Putra Borneo Agro

Lestari 1.300.000.000 16,20% 130.000.000 Lestari
PT Mandiri Indah PT Mandiri Indah

Lestari 1.300.000.000 16,20% 130.000.000 Lestari
Jerry Borneo Putra 802.500.000 10,00% 80.250.000 Jerry Borneo Putra
Jemmy Adriyanor 802.500.000 10,00% 80.250.000 Jemmy Adriyanor

8.025.000.000 100,00% 802.500.000

31 Desember 2012 December 31, 2012
PT Prima Sawit Borneo 1.300.000.000 31,52% 130.000.000 PT Prima Sawit Borneo
PT Putra Borneo Agro PT Putra Borneo Agro

Lestari 1.300.000.000 31,52% 130.000.000 Lestari
PT Mandiri Indah PT Mandiri Indah

Lestari 1.300.000.000 31,52% 130.000.000 Lestari
PT Citra Borneo Indah 125.000.000 3,03% 12.500.000 PT Citra Borneo Indah
Jerry Borneo Putra 50.000.000 1,21% 5.000.000 Jerry Borneo Putra
Jemmy Adriyanor 50.000.000 1,21% 5.000.000 Jemmy Adriyanor

4.125.000.000 100% 412.500.000

31 Desember 2011 December 31, 2011
PT Citra Borneo Indah 124.375 99,5% 12.437.500 PT Citra Borneo Indah
PT Kalimantan Sawit Abadi 625 0,5% 62.500 PT Kalimantan Sawit Abadi

125.000 100% 12.500.000

31 Desember 2010 dan   December 31, 2010 and
1 Januari 2010/31 Desember 2009 January 1, 2010/December 31, 2009

PT Citra Borneo Indah 118.750 95% 11.875.000 PT Citra Borneo Indah
Ailita 6.250 5% 625.000 Ailita

125.000 100% 12.500.000

b. Dividen b. Dividends

Dividen interim 2013 Interim dividends 2013

Pada tanggal 20 Juni 2013, Perseroan
memutuskan untuk membagikan dividen
interim tahun buku 2013 sebesar
Rp70.000.000 atau Rp17 (angka penuh) per
lembar saham. Pembagian dividen tersebut
telah memperoleh persetujuan komisaris.
Dividen sejumalh Rp70.000.000 telah
dibayarkan di tanggal 21 Juni 2013.

On June 20, 2013, the Company decided to
distribute 2013 interim dividends amounting to
Rp70,000,000 or Rp17 (full amount) per share.
The dividend distribution has been approved
by the Commissioner. The dividend amounting
to Rp70,000,000 has been paid on June 21,
2013.
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24. MODAL SAHAM (lanjutan) 24. SHARE CAPITAL (continued)

b. Dividen (lanjutan) b. Dividend (continued)

Dividen interim 2013 (lanjutan) Interim dividends 2013 (continued)

Pada tanggal 18 Juni 2013, Perseroan
memutuskan untuk membagikan dividen
interim tahun buku 2013 sebesar
Rp70.000.000 atau Rp17 (angka penuh) per
lembar saham. Pembagian dividen tersebut
telah memperoleh persetujuan dari pemegang
saham sebagaimana yang telah disahkan
dalam Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.
No. 16 tanggal 18 Juni 2013. Dividen sejumlah
Rp70.000.000 telah dibayarkan di tanggal
21 Juni 2013.

On June 18, 2013, the Company decided to
distribute 2013 interim dividends amounting to
Rp70,000,000 or Rp17 (full amount) per share.
The dividend distribution has been approved
by the shareholders as legalized by Notarial
Deed No. 16 of Eko Soemarno, S.H., dated
June 18, 2013. The dividends amounting to
Rp70,000,000 have been paid on June 21,
2013.

Dividen 2011 Dividends 2011

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2011 yang telah di
sahkan dalam Akta Notaris Eko Soemarno,
S.H. No 79 tanggal 30 November 2012, para
pemegang saham menyetujui pembagian
dividen sebesar Rp360.000.000 di mana
sebesar Rp150.000.000 telah dibagikan
tanggal 30 September 2012. Dividen sejumlah
Rp210.000.000 telah dibayarkan di tanggal
20 Desember 2012.

Based on Shareholders’ Annual General
Meeting for the financial year 2011 which has
been legalized by Notarial Deed No.79 of Eko
Soemarno, S.H. dated November 30, 2012,
the shareholders approved dividend
distribution amounting to Rp360,000,000 of
which Rp150,000,000 has been paid on
September 30, 2012. The remaining amount of
Rp210,000,000 has been paid on
December 20, 2012.

Dividen interim 2012 Interim dividends 2012
Berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang
telah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris pada tanggal 10 Oktober 2012,
Perseroan memutuskan untuk membagikan
dividen interim tahun buku 2012 sebesar
Rp190.000.000 atau Rp1.520.000 (angka
penuh) per lembar saham.

Based on the Directors meeting’s decision
which was approved by the Board of
Commissioners on October 10, 2012, it was
decided to distribute the interim dividends
based on 2012 income amounting to
Rp190,000,000 or Rp1,520,000 (full amount)
per share.

Berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang
telah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris pada tanggal 29 November 2012,
Perseroan memutuskan untuk membagikan
dividen interim tahun buku 2012 sebesar
Rp132.000.000 atau Rp1.056.000 (angka
penuh) per lembar saham.

Based on the Directors meeting’s decision
which was approved by the Board of
Commissioners on November 29, 2012, it was
decided to distribute the interim dividends
based on 2012 income amounting to
Rp132,000,000 or Rp1,056,000 (full amount)
per share.

Berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang
telah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris pada tanggal 30 April 2012,
Perseroan memutuskan untuk membagikan
dividen interim tahun buku 2012 sebesar
Rp190.000.000 atau Rp1.520.000 (angka
penuh) per lembar saham.

Based on the Directors meeting’s decision
which was approved by the Board of
Commissioners on April 30, 2012, it was
decided to distribute the interim dividend
based on 2012 income amounting to
Rp190,000,000 or Rp1,520,000 (full amount)
per share.
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24. MODAL SAHAM (lanjutan) 24. SHARE CAPITAL (continued)

b. Dividen (lanjutan) b. Dividend (continued)

Dividen interim 2011 Interim dividends 2011

Berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang
telah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris pada tanggal 30 September 2011,
Perseroan memutuskan untuk membagikan
dividen interim tahun buku 2011 sebesar
Rp150.000.000 atau Rp1.200.000 (angka
penuh) per lembar saham.

Based on the Directors meeting’s decision
which was approved by the Board of
Commissioners on September 30, 2011, it was
decided to distribute the interim dividend
based on 2011 income amounting to
Rp150,000,000 or Rp1,200,000 (full amount)
per share.

Manajemen modal Capital management

Tujuan utama manajemen modal Grup adalah
untuk memastikan Grup menjaga peringkat kredit
yang kuat dan rasio modal yang sehat dalam
rangka mendukung bisnisnya dan memaksimalkan
nilai bagi pemegang saham.

The primary objective of the Group’s capital
management is to ensure that it maintains a
strong credit rating and healthy capital ratios in
order to support its business and maximize
shareholder value.

Perseroan disyaratkan untuk memelihara tingkat
permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman
(Catatan 22). Perseroan telah memenuhi
persyaratan permodalan eksternal tersebut. Selain
itu, Perseroan juga dipersyaratkan oleh Undang-
undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, untuk mengalokasikan sampai dengan
20% dari modal saham ditempatkan dan disetor
penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh
didistribusikan. Sampai dengan tanggal
penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini,
Perseroan belum memenuhi ketentuan ini.

The Group is required under its loan agreements
to maintain the level of existing share capital
(Note 22). The Group has complied with this
externally imposed capital requirement. In
addition, the Group is also required by the Law
No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability
Entities, to allocate and maintain a non-
distributable reserve fund until the reserve reach
20% of the issued and fully paid share capital.
Until the completion date of these consolidated
financial statements, the Company has not fulfilled
this requirement.

Grup memantau modal dengan menggunakan
leverage ratio maksimum 230% dan net worth
positif (Catatan 22).

The Group monitors capital using leverage ratio
maximum 230% and positive net worth (Note 22).

Leverage ratio adalah total liabilitas kecuali
pinjaman kepada para pemegang saham, termasuk
di antaranya utang dan pinjaman kepada pihak
berelasi dibagi dengan net worth.

Leverage ratio is defined as total liabilities
excluding shareholder loan and including due to
or loan from related parties divided by net worth.

Net worth adalah jumlah modal disetor, saldo laba,
cadangan modal dan pinjaman kepada para
pemegang saham termasuk di antaranya utang dan
pinjaman kepada pihak berelasi.

Net worth is defined as the sum of paid-up
capital, retained earnings, capital reserves and
loans due to shareholders including due to or
loan from related parties.
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24. MODAL SAHAM (lanjutan) 24. SHARE CAPITAL (continued)

Manajemen modal (lanjutan) Capital management (continued)
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Jumlah liabilitas 1.412.432.103 1.647.569.968 1.851.866.426 1.234.869.762 1.145.094.798 Total liabilities
Dikurangi: Less:
Utang usaha - pihak berelasi - (1.200) (7.206.100) (18.208.544) (1.612.614) Trade payable - related parties
Utang lain-lain - pihak berelasi (9.273.434) (3.691.517) (2.719.082) (18.972.641) (462.950) Other payable - related parties

(9.273.434) (3.692.717) (9.925.182) (37.181.185) (2.075.564)

Jumlah liabilitas, neto 1.403.158.669 1.643.877.251 1.841.941.244 1.197.688.577 1.143.019.234 Total liabilities, net

Net worth: Net worth
- Modal disetor 802.500.000 412.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Paid-up capital -
- Saldo laba 46.682.968 6.618.935 391.084.152 270.290.625 55.225.832 Retained earnings -
- Pinjaman pemegang saham: Loan from shareholders -

Trade payable -
Utang usaha - pihak berelasi - 1.200 7.206.100 18.208.544 1.612.614 related parties

Other payable -
Utang lain-lain - pihak berelasi 9.273.434 3.691.517 2.719.082 18.972.641 462.950 related parties

Jumlah net worth 858.456.402 422.811.652 413.509.334 319.971.810 69.801.396 Total net worth

Leverage ratio (%) 163% 389% 445% 374% 1.638% Leverage ratio (%)

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR 25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Tambahan modal disetor merupakan selisih nilai
transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari
akuisisi PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Mitra
Mendawai Sejati, PT Ahmad Saleh Perkasa dan
PT Sawit Mandiri Lestari (entitas anak)
sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1b.

Additional paid-in caital represents difference in
value of the restructuring transaction between
entities under common control of the acquired
PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Mitra Mendawai
Sejati, PT Ahmad Saleh Perkasa and PT Sawit
Mandiri Lestari (subsidiaries) as disclosed in
Note 1b.

Rincian tambahan modal disetor atas akuisisi
tersebut adalah sebagai berikut:

The details of additional paid-in capital of the
acquisition are as follows:

Jumlah/
Amount

PT Mitra Mendawai Sejati 12.169.385 PT Mitra Mendawai Sejati
PT Kalimantan Sawit Abadi 5.214.187 PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Sawit Mandiri Lestari (613.124 ) PT Sawit Mandiri Lestari
PT Ahmad Saleh Perkasa (589.393) PT Ahmad Saleh Perkasa

16.181.055
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26. SELISIH TRANSAKSI DENGAN PIHAK
NONPENGENDALI

26. DIFFERENCE TRANSACTIONS WITH NON-
CONTROLLING PARTIES

Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali
merupakan selisih atas peningkatan persentase
kepemilikan saham Perseroan di PT Kalimantan
Sawit Abadi, PT Mitra Mendawai Sejati, PT Ahmad
Saleh Perkasa dan PT Sawit Mandiri Lestari
sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1b.

Difference transactions with non-controlling party
represents difference on increase in the
Company’s percentage ownership at
PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Mitra Mendawai
Sejati, PT Ahmad Saleh Perkasa and PT Sawit
Mandiri Lestari as disclosed in Note 1b.

Rincian selisih transaksi dengan pihak
nonpengendali tersebut adalah sebagai berikut:

The details of difference transactions with non-
controlling party are as follows:

Selisih
transaksi
dengan
pihak

Penyesuaian nonpengendali/
Kepentingan Difference

nonpengendali/ Setoran transactions
Adjustment of Modal/ with

non-controlling Capital non-controlling
interest Contribution party

PT Mitra Mendawai Sejati 221.741.163 196.227.000 25.514.163 PT Mitra Mendawai Sejati
PT Kalimantan Sawit Abadi 167.397.454 150.000.000 17.397.454 PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Sawit Mandiri Lestari 90.717.587 91.217.000 (499.413) PT Sawit Mandiri Lestari
PT Ahmad Saleh Perkasa 77.004.036 77.466.000 (461.964) PT Ahmad Saleh Perkasa

556.860.240 514.910.000 41.950.240

27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI ATAS ASET
NETO ENTITAS ANAK

27. NON-CONTROLLING INTEREST IN NET
ASSETS OF SUBSIDIARIES 

Akun ini merupakan hak kepentingan
nonpengendali atas aset/(liabilitas) neto dan
laba/(rugi) neto entitas anak dengan rincian
sebagai berikut:

This account represents non-controlling interest in
the net asset/(liabilities) and net income/(loss) of
subsidiaries as follows:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

a. Kepentingan a. Non-controlling
nonpengendali interest
atas aset neto in net assets

PT Kalimantan Sawit Abadi 15.820.386 14.616.230 24.174.234 13.768.946 7.940.359 PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Mitra Mendawai Sejati 16.245.765 16.390.194 22.127.091 (10.034.255) (7.273.736) PT Mitra Mendawai Sejati
PT Ahmad Saleh Perkasa 487.017 32.722 (106.778) (23.607) (18.557) PT Ahmad Saleh Perkasa
PT Sawit Mandiri Lestari 146.808 (297.992) (163.962) (90.018) (37.817) PT Sawit Mandiri Lestari

32.699.976 30.741.154 46.030.585 3.621.066 610.249
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27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI ATAS ASET
NETO ENTITAS ANAK (lanjutan)

27. NON-CONTROLLING INTEREST IN NET
ASSETS OF SUBSIDIARIES (continued)

Akun ini merupakan hak kepentingan non-
pengendali atas aset/(liabilitas) neto dan
laba/(rugi) neto entitas anak dengan rincian
sebagai berikut: (lanjutan)

This account represents non-controlling interest in
the net asset/(liabilities) and net income/(loss) of
subsidiaries as follows: (continued)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

b. Kepentingan non-pengendali b. Non-controlling interest
atas laba/(rugi) periode/tahun income/(loss)
berjalan for the period/ year

PT Kalimantan Sawit Abadi 18.601.610 11.789.258 32.278.338 32.161.346 5.828.587 PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Mitra Mendawai Sejati 25.369.734 22.274.411 55.817.762 11.097.688 (2.760.520) PT Mitra Mendawai Sejati
PT Ahmad Saleh Perkasa (7.669) (97.982) (223.430) (73.944) (5.050) PT Ahmad Saleh Perkasa
PT Sawit Mandiri Lestari (54.613) (50.082) (157.501) (83.171) (52.200) PT Sawit Mandiri Lestari

43.909.062 33.915.605 87.715.169 43.101.919 3.010.817

28.  PENJUALAN 28.  SALES

Penjualan neto berdasarkan jenis produk adalah
sebagai berikut:

Net sales by product were as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Pihak ketiga Third Parties
Minyak kelapa sawit 815.347.288 807.368.809 1.750.504.359 1.244.340.015 828.762.851 Crude palm oil
Inti sawit 63.572.568 56.251.973 105.510.549 130.441.474 87.999.992 Palm kernel
Minyak inti kelapa sawit 12.747.921 15.089.250 22.803.130 - - Palm kernel oil
Tandan buah segar - - 1.457.162 4.701.195 - Fresh fruit bunches

Jumlah 891.667.777 878.710.032 1.880.275.200 1.379.482.684 916.762.843 Total

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni
2013 dan 2012, serta tahun yang berakhir
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, penjualan
Grup kepada pelanggan yang melebihi 10% dari
jumlah penjualan konsolidasian adalah sebagai
berikut:

For the six-month periods ended June 30, 2013
and 2012 and for the years ended December 31,
2012, 2011 and 2010, the Group’s sales to
customers that exceed 10% of total consolidated
sales were as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

PT Sinar Alam Permai 427.401.188 516.466.856 908.051.333 975.462.112 806.283.307 PT Sinar Alam Permai
PT Sinar Mas Agro Resources PT Sinar Mas Agro Resources

and Technology Tbk 254.632.776 177.180.845 386.960.607 88.168.546 - and Technology Tbk
PT Wilmar Nabati Indonesia 113.852.137 38.077.331 159.796.218 292.857.564 83.147.724 PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Asianagro Agungjaya 39.002.382 128.810.359 395.051.055 - - PT Asianagro Agungjaya
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28.  PENJUALAN (lanjutan) 28.  SALES (continued)

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni
2013 dan 2012, serta tahun yang berakhir
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, penjualan
Grup kepada pelanggan yang melebihi 10% dari
jumlah penjualan konsolidasian adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

For the six-month periods ended June 30, 2013
and 2012 and for the years ended December 31,
2012, 2011 and 2010, the Group’s sales to
customers that exceed 10% of total consolidated
sales were as follows: (continued)

Persentase dari jumlah penjualan/Percentage of total sales

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

PT Sinar Alam Permai 48% 59% 48% 71% 88% PT Sinar Alam Permai
PT Sinar Mas Agro Resources PT Sinar Mas Agro Resources and

and Technology Tbk 29% 20% 21% 6% - TechnologyTbk
PT Wilmar Nabati Indonesia 13% 4% 8% 21% 9% PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Asianagro Agungjaya 4% 15% 21% - - PT Asianagro Agungjaya

29. BEBAN POKOK PENJUALAN 29. COST OF SALES

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Pembelian tandan buah segar 140.479.561 172.855.493 367.488.225 169.981.037 131.596.330 Purchase of fresh fruit bunches
Pemupukan dan perawatan 69.664.184 112.601.138 174.063.069 145.770.218 133.149.936 Fertilizer and maintenance
Biaya tenaga kerja 53.137.498 50.667.835 99.147.562 84.124.562 44.242.276 Labor cost
Biaya panen 14.832.491 16.556.158 45.769.935 46.436.099 21.623.578 Harvesting cost
Biaya pabrikasi 13.397.480 14.343.233 31.000.036 29.761.786 14.961.860 Milling cost
Beban penyusutan aset tetap Depreciation of

(Catatan 12) 39.070.735 28.973.972 60.059.175 41.156.632 33.231.549 fixed assets (Note 12)
Amortisasi tanaman menghasilkan Amortization of mature

(Catatan 11a) 22.406.535 21.543.666 42.702.058 36.084.910 30.798.615 plantation (Note 11a)
Biaya overhead 34.406.839 39.829.071 80.764.558 62.419.969 30.097.311 Overhead cost

Biaya produksi 387.395.323 457.370.566 900.994.618 615.735.213 439.701.455 Cost of production
Ditambah: Minyak kelapa sawit, Add: Crude palm oil, palm kernel

inti sawit dan minyak inti sawit and palm kernel oil at beginning
di awal tahun (Catatan 8) 52.416.218 42.509.920 42.509.920 13.265.690 4.725.338 of year (Note8)

Pembelian komoditas 76.290.567 - - - - Purchase of commodities
Dikurangi: Minyak kelapa sawit, Less: Crude palm oil, palm kernel

inti sawit, minyak inti sawit and palm kernel oil and fresh
dan tandan buah segar fruit bunches at end of year
di akhir tahun (Catatan 8) (28.898.718) (27.474.615) (52.416.218) (42.509.920) (13.265.690) (Note 8)

487.203.390 472.405.871 891.088.320 586.490.983 431.161.103

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni
2013 dan 2012, serta tahun yang berakhir
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak ada
pembelian Grup kepada pemasok yang melebihi
10% dari jumlah penjualan konsolidasian.

For the six-month periods ended June 30, 2013
and 2012 and for the years ended December 31,
2012, 2011 and 2010, there is no Group’s
purchases from vendors that exceed 10% of total
consolidated sales.

30. BEBAN/PENDAPATAN USAHA 30. OPERATING EXPENSES/INCOME

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Beban penjualan Selling expenses
Transportasi 15.373.239 10.368.473 23.344.398 15.201.926 9.288.940 Transportation
Lain-lain 1.148.821 861.092 1.859.153 1.867.930 1.136.195 Others

16.522.060 11.229.565 25.203.551 17.069.856 10.425.135
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30. BEBAN/PENDAPATAN USAHA (lanjutan) 30. OPERATING EXPENSES/INCOME (continued)
30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Beban umum dan General and administrative
administrasi expenses

Asuransi dan perizinan 4.564.178 2.255.135 8.179.879 8.470.878 9.231.475 Insurance and permits
Denda pajak 2.162.183 20.861.825 25.739.089 54.154.046 - Tax penalty
Gaji, upah dan kompensasi Salaries, wages and
karyawan 10.088.989 11.723.043 24.999.296 37.549.777 36.367.477 employee compensations
Penyusutan (Catatan 12) 5.403.799 5.734.438 11.261.746 10.955.755 6.520.379 Depreciation (Note 12)
Sumbangan dan perayaan 3.047.994 349.297 7.650.402 1.787.474 3.849.668 Donations and ceremonies
Pemeliharaan 1.481.751 4.614.073 6.205.874 19.999.792 13.162.278 Maintenance
Beban imbalan kerja (Catatan 23) 2.451.000 3.146.836 6.188.744 7.107.092 4.018.321 Employee benefit expense (Note 23)
Jasa profesional 2.219.344 1.349.265 5.439.949 5.057.770 2.895.576 Professional fees
Perjalanan dinas 973.249 1.213.836 2.153.445 13.516.356 3.051.544 Bussiness travel
Pelatihan dan rekrutmen 965.457 1.250.503 2.544.751 3.836.656 611.967 Training and recruitment
Telepon, air dan listrik 214.919 224.159 461.546 1.941.060 592.787 Telephone, water and electricity
Kantor 145.197 305.190 435.744 2.380.932 5.039.344 Office
Sewa 58.984 1.972.028 1.735.176 1.338.227 1.578.565 Rent
Lain-lain 68.716 1.040.772 1.417.113 1.001.470 5.405.827 Others

33.845.760 56.040.400 104.412.754 169.097.285 92.325.208

Pendapatan/(beban) usaha Other operating
lain-lain-neto income/(expense)-net

Pendapatan jasa titip olah 3.791.347 - - - - Tolling income
Penjualan cangkang, fiber, Sales of palm kernel shell, fibre

dan bungkil 2.296.562 2.741.581 9.917.547 2.709.585 58.036 and palm oil cake
Pendapatan sewa 1.782.907 2.686.966 3.682.481 4.685.638 836.089 Rent income
(Rugi)/Laba selisih kurs, neto (178.108) 4.486.199 6.117.097 4.584.679 951.645 Foreign exchange(loss)/gain, net
Biaya atas titip olah (6.616.726) - - - Processing cost of tooling
Penghapusan persediaan - (3.647.440) (4.454.100) - (16.207.567) Write off of inventories
Laba penjualan aset tetap - - 3.005.000 - - Gain on sale of fixed asset
Rugi atas penghapusan aset tetap - - (29.632) (294.150) - Loss on disposal of assets
Penghapusan utang - - - 7.209.645 6.267.965 Write off of payables
Pemulihan atas penurunan Recovery of

nilai aset - - - 4.771.175 - impairment of fixed assets
Penyisihan atas penurunan Allowance for impairment of

nilai aset - - - - (4.771.175) fixed assets
Pendapatan/(beban) diluar

usaha lainnya, neto 411.264 (1.216.463) (1.871.326) (2.659) (878.095) Other (expense)/income, net

1.487.246 5.050.843 16.367.067 23.663.913 (13.743.102)

31. PENDAPATAN/BEBAN KEUANGAN 31. FINANCE INCOME/COSTS

Pendapatan/beban keuangan untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni
2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012, 2011
dan 2010 adalah sebagai berikut:

Finance income/costs for the six-month periods
ended June 30, 2013 and 2012 and for the years
ended December 31, 2012, 2011 and 2010 were
as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Pendapatan keuangan Finance income
Pendapatan bunga bank 12.984.614 2.961.197 5.148.775 10.866.226 2.671.316 Interest income from bank
Pendapatan bunga dari

pihak-pihak berelasi - 14.787.500 26.380.981 16.676.530 - Interest income from related parties

12.984.614 17.748.697 31.529.756 27.542.756 2.671.316

Beban keuangan Finance costs
Bunga pinjaman bank 59.190.096 63.310.107 131.122.261 109.309.014 55.540.841 Bank loan interest
Bunga sewa pembiayaan 2.480.824 3.410.174 6.649.432 5.312.439 3.343.582 Finance lease interest
Biaya provisi 3.265.529 5.023.290 4.522.541 12.270.059 314.046 Provision fee

64.936.449 71.743.571 142.294.234 126.891.512 59.198.469
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32. LABA PER SAHAM 32. EARNINGS PER SHARE 

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi
laba periode/tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan
rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang
beredar pada periode/tahun bersangkutan.

Earnings per share is computed by dividing
income for the period/year attributable to the
equity holders of the parent entity by the weighted
average number of shares outstanding during the
period/year.

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah
sebagai berikut:

The details of earnings per share computation are
as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Laba komprehensif Income for the period/year
periode/tahun berjalan sebelum before the effect of
efek penyesuaian proforma proforma adjustment
yang diatribusikan kepada: attributable to:

Pemilik entitas induk 180.064.033 125.617.182 337.534.783 270.793.527 215.064.793 Equity holders of the parent entity

Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average number of
saham biasa untuk ordinary shares for
menentukan laba neto basic earnings
per saham per share
(lembar saham) 4.385.000.000 125.000.000 464.726.027 125.000.000 125.000.000 (number of shares)

Laba tahun berjalan
per saham dasar Basic earnings per share
(angka penuh) 41 1.005 726 2.166 1.721 for the year (full amounts)

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS

Dalam kegiatan usaha normal, Grup mengadakan
transaksi penjualan, pembelian dan transaksi
keuangan lainnya dengan pihak berelasi, yang
dilakukan dengan syarat dan kondisi yang
disepakati oleh para pihak.

The Group, in its regular conduct of business,
enters into transactions with related parties
principally involving selling products, purchases,
and other financial transactions under terms and
conditions agreed by those parties.

Tahun 2013 Year 2013

Selama tahun 2013, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut:

During 2013, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow:

Perseroan The Company

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 29 Juni 2013 Perseroan mengalihkan
tagihan atas piutang PT Sawit Multi Utama (SMU),
PT Tanjung Sawit Abadi (TSA), ASP, CV Dona
Doni (DD), Kalimantan Import & Export Pte. Ltd.
(KIE), PT Amprah Mitra Jaya (AMJ), PT Sulung
Ranch (SR), PT Central Kalimantan Abadi (CKA),
PT Erythrina Nugrahamegah (ENM), PT Pelayaran
Lingga Marintama (LM), PT Tatal Engineering (TE)
dan MMS dengan jumlah Rp76.789.963 kepada
PT Surya Borneo Industri.

Based on novation agreement dated June 29,
2013, the Company novated receivable from
PT Sawit Multi Utama (SMU), PT Tanjung Sawit
Abadi (TSA), ASP, CV Dona Doni (DD),
Kalimantan Import & Export Pte.Ltd (KIE),
PT Amprah Mitra Jaya (AMJ), PT Sulung Ranch
(SR), PT Central Kalimantan Abadi (CKA),
PT Erythrina Nugrahamegah (ENM), PT Pelayaran
Lingga Marintama (LM), PT Tatal Engineering (TE)
and MMS amounting to Rp76,789,963 to PT Surya
Borneo Industri.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2013 (lanjutan) Year 2013 (continued)

Selama tahun 2013, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2013, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (MMS) PT Mitra Mendawai Sejati (MMS)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 29 Juni 2013 MMS mengalihkan tagihan
atas piutang SMU dan TSA dengan jumlah
Rp76.595.395 kepada PT Surya Borneo Industri.

Based on novation agreement dated June 29,
2013, MMS novated receivable from SMU and
TSA amounting to Rp76,595,395 to PT Surya
Borneo Industri.

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA) PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 29 Juni 2013 KSA mengalihkan tagihan
atas piutang CKA, ENM, SMU, TSA, SR, PT Citra
Borneo Indah (CBI) dan TE dengan jumlah
Rp48.840.505 kepada PT Surya Borneo Industri.

Based on novation agreement dated June 29,
2013, KSA novated receivable from CKA, ENM,
SMU, TSA, SR, PT Citra Borneo Indah (CBI) and
TE amounting to Rp48,840,505 to PT Surya
Borneo Industri.

Tahun 2012 Year 2012

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut:

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow:

Perseroan The Company

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CBI dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp5.350.518 telah dialihkan kepada
kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp5,350,518 was novated by CBI to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, LM
dan SMU, saldo piutang Perseroan kepada LM
sebesar Rp580.377 telah dialihkan kepada SMU.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, LM and SMU,
the Company’s receivable from LM amounting to
Rp580,377 was novated to SMU.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, CKA
dan SMU, saldo piutang Perseroan kepada CKA
sebesar Rp14.577.842 telah dialihkan kepada
SMU.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CKA and SMU, the
Company’s receivable from CKA amounting to
Rp14,577,842 was novated to SMU.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, Group entered into novation
agreements with certain related parties, which
detail are as follow: (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, ENM
dan SMU, saldo piutang Perseroan kepada ENM
sebesar Rp195.300 telah dialihkan kepada SMU.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, ENM and SMU,
the Company’s receivable from ENM amounting to
Rp195,300 was novated to SMU.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
KSA dan CV Dwita Perdana (DP), saldo piutang
Perseroan kepada KSA sebesar Rp108.804 telah
dialihkan kepada DP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, KSA and CV Dwita
Perdana (DP), the Company’s receivable from
KSA amounting to Rp108,804 was novated to DP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CKA dan KSA, saldo piutang Perseroan kepada
CKA sebesar Rp10.285.709 telah dialihkan kepada
KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CKA and KSA, the
Company’s receivable to CKA amounting from
Rp10,285,709 was novated to KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
AMJ dan MMS, saldo utang Perseroan kepada
AMJ sebesar Rp1.287.175 telah dialihkan kepada
MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, AMJ and MMS, the
Company’s payable to AMJ amounting to
Rp1,287,175 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CBI dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp5.260.639 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp5,260,639 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CBI dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp4.483.147 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp4,483,147 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CBI dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp85.777.958 telah dialihkan kepada
MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp85,777,958 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CBI dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp73.100.472 telah dialihkan kepada
MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp73,100,472 was novated to MMS.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, Group entered into novation
agreements with certain related parties, which
detail are as follow: (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
MMS dan LD, saldo piutang Perseroan kepada LD
sebesar Rp463.419 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MMS and LD, the
Company’s receivable to LD amounting to
Rp463,419 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
Hj Asih dan KSA, saldo utang Perseroan kepada
Hj Asih sebesar Rp189.916 telah dialihkan kepada
KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, Hj Asih and
KSA, the Company’s payable to Hj Asih amounting
to Rp189,916 was novated to KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
Tk Lisa Jaya (LJ) dan MMS, saldo utang Perseroan
kepada LJ sebesar Rp139.209 telah dialihkan
kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, Tk Lisa Jaya (LJ) and
MMS, the Company’s payable to LJ amounting to
Rp139,209 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DD dan KSA saldo piutang Perseroan kepada DD
sebesar Rp2.740.553 telah dialihkan kepada KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DD and KSA, the
Company’s receivable to DD amounting to
Rp2,740,553 was novated to KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan
piutang tanggal 31 Desember 2012 antara
Perseroan, DP dan KSA saldo piutang Perseroan
kepada DP sebesar Rp134.596 telah dialihkan
kepada KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and KSA,
the Company’s receivable to DP amounting to
Rp134,596 was novated to KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DP dan CV Anindya Putra (AP), saldo piutang
Perseroan kepada DP sebesar Rp180.000 telah
dialihkan kepada AP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and CV Anindya
Putra (AP), the Company’s receivable to DP
amounting to Rp180,000 was novated to AP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DP dan H Sarwani saldo piutang Perseroan kepada
DP sebesar Rp40.281 telah dialihkan kepada
H Sarwani.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and H Sarwani, the
Company’s receivable to DP amounting to
Rp40,281 was novated to H Sarwani.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, Group entered into novation
agreements with certain related parties, which
detail are as follow: (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DP dan H Sarwani saldo piutang Perseroan kepada
DP sebesar Rp27.662 telah dialihkan kepada
H Sarwani.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and H Sarwani,
the Company’s receivable to DP amounting to
Rp27,662 was novated to H Sarwani.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DP dan CV Alamsyah saldo piutang Perseroan
kepada DP sebesar Rp554.157 telah dialihkan
kepada CV Alamsyah.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and CV Alamsyah,
the Company’s receivable to DP amounting to
Rp554,157 was novated to CV Alamsyah.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, KIE
dan CV Alamsyah saldo piutang Perseroan kepada
KIE sebesar Rp420.893 telah dialihkan kepada
CV Alamsyah.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, KIE and CV Alamsyah,
the Company’s receivable to KIE amounting to
Rp420,893 was novated to CV Alamsyah.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
TE, dan CV Alamsyah saldo piutang Perseroan
kepada TE sebesar Rp13.225 telah dialihkan
kepada CV Alamsyah.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, TE and CV Alamsyah,
the Company’s receivable from TE amounting to
Rp13,225 was novated to CV Alamsyah.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
TE, dan CV Bayu Mandala Putra (BMP), saldo
piutang Perseroan kepada TE sebesar Rp8.174
telah dialihkan kepada BMP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, TE and CV Bayu
Mandala Putra (BMP), the Company’s receivable
from TE amounting Rp8,714 was novated to BMP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CV Indah Jaya (IJ) dan BMP, saldo piutang
Perseroan kepada IJ sebesar Rp16.553 telah
dialihkan kepada BMP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CV Indah Jaya (IJ) and
BMP, the Company’s receivable from IJ amounting
to Rp16,553 was novated to BMP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
SR dan BMP, saldo piutang Perseroan kepada SR
sebesar Rp425.024 telah dialihkan kepada BMP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, SR and BMP, the
Company’s receivable from SR amounting to
Rp425,024 was novated to BMP.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
H Sunardi dan BMP, saldo piutang Perseroan
kepada H Sunardi sebesar Rp62.794 telah
dialihkan kepada BMP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, H Sunardi and
BMP, the Company’s receivable from H Sunardi
amounting to Rp62,794  was novated to BMP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, DP
dan LD saldo utang Perseroan kepada DP sebesar
Rp487.178 telah dialihkan kepada LD.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and LD, the
Company’s payable to DP amounting to
Rp487,178 was novated to LD.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DD dan KSA saldo utang Perseroan kepada DD
sebesar Rp35.363 telah dialihkan kepada KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DD and KSA, the
Company’s payable to DD amounting to Rp35,363
was novated to KSA.

PT Kalimantan Sawit Abadi PT Kalimantan Sawit Abadi

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
LM dan KSA, saldo utang KSA kepada LM sebesar
Rp213.318 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated
December 31, 2012 among the Company,
LM and KSA, the KSA’s payable to LM amounting
to Rp213,318 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, MP
dan KSA, saldo utang KSA kepada MP sebesar
Rp1.992.356 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MP and KSA,
the KSA’s payable to MP amounting to
Rp1,992,356 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, CKA dan
MSJ, saldo utang KSA kepada CKA sebesar
Rp2.743.548 telah dialihkan kepada MSJ.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, CKA and MSJ, KSA’s payable
to CKA amounting to Rp2,743,548 was novated to
MSJ.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, CKA
dan KSA, saldo utang KSA kepada PT CKA
sebesar Rp4.381.595 telah dialihkan kepada
Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CKA and KSA, KSA’s
payable to CKA amounting to Rp4,381,595 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, ENM
dan KSA, saldo utang KSA kepada ENM sebesar
Rp3.681.292 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, ENM and KSA, KSA’s
payable to ENM amounting to Rp3,681,292 was
novated to the Company.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (lanjutan) PT Kalimantan Sawit Abadi (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, AMJ
dan KSA, saldo utang KSA kepada AMJ sebesar
Rp17.149 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, AMJ and KSA, KSA’s
payable to AMJ amounting to Rp17,149 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, CBI dan
TSA, saldo utang KSA kepada CBI sebesar
Rp2.108.099 telah dialihkan kepada TSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, CBI and TSA, the KSA’s
payable to CBI amounting to Rp2,108,099 was
novated to TSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, CBI dan
SMU, saldo utang KSA kepada CBI sebesar
Rp18.400.000 telah dialihkan kepada SMU.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, CBI and SMU, the KSA’s
payable to CBI amounting to Rp18,400,000 was
novated to SMU .

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, CBI dan
TSA, saldo utang KSA kepada CBI sebesar
Rp27.600.000 telah dialihkan kepada TSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, CBI and TSA, the KSA’s
payable to CBI amounting to Rp27,600,000 was
novated to TSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, SMU
dan KSA, saldo utang KSA kepada SMU sebesar
Rp17.874.797 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, SMU and KSA, KSA’s
payable to SMU amounting to Rp17,874,797 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, SML dan
SMU, saldo piutang KSA kepada SMU sebesar
Rp53.589 telah dialihkan kepada SML.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, SML and SMU, the KSA’s
receivable to SMU amounting to Rp53,589 was
novated to SML.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, SML dan
TSA, saldo piutang KSA kepada TSA sebesar
Rp529.939 telah dialihkan kepada SML.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, SML and TSA, KSA’s
receivable to TSA amounting to Rp529,939 was
novated to SML.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan ASP,
saldo piutang KSA kepada TSA sebesar
Rp359.755 telah dialihkan kepada ASP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and ASP, KSA’s receivable to
TSA amounting to Rp359,755 was novated to
ASP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DP dan KSA, saldo utang KSA kepada DP sebesar
Rp108.805 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and KSA, KSA’s
payable to DP amounting to Rp108,805 was
novated to the Company.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (lanjutan) PT Kalimantan Sawit Abadi (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
DD dan KSA, saldo utang KSA kepada DD sebesar
Rp89.514 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DD and KSA, the
KSA’s payable to DD amounting to Rp89,514 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
Hj Hayanah dan KSA, saldo utang KSA kepada
Hayanah sebesar Rp432.469 telah dialihkan
kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, Hj Hayanah and KSA,
the KSA’s payable to Hj Hayanah amounting to
Rp432,469 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
MSJ dan KSA, saldo utang KSA kepada MSJ
sebesar Rp26.135 telah dialihkan kepada
Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MSJ and KSA, KSA’s
payable to MSJ amounting to Rp26,135 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, LJ dan
Sabran Effendi saldo utang KSA kepada LJ
sebesar Rp405 telah dialihkan kepada Sabran
Effendi.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, LJ and Sabran Effendi, the
KSA’s payable to LJ amounting to Rp405 was
novated to Sabran Effendi.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, Sarwani
dan Sabran Effendi saldo utang KSA kepada
Sarwani sebesar Rp37.544 telah dialihkan kepada
Sabran Effendi.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, Sarwani and Sabran Effendi,
KSA’s payable Sarwani amounting to Rp37,544
was novated to Sabran Effendi.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, AP dan
Sabran Effendi saldo utang KSA kepada AP
sebesar Rp152.433 telah dialihkan kepada Sabran
Effendi

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, AP and Sabran Effendi, KSA’s
payable to AP amounting to Rp152,433 was
novated to Sabran Effendi.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA,
CV Alamsyah dan Sabran Effendi, saldo utang KSA
kepada CV Alamsyah sebesar Rp173.485 telah
dialihkan kepada Sabran Effendi.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, CV Alamsyah and Sabran
Effendi, KSA’s payable CV Alamsyah amounting to
Rp173,485 was novated to Sabran Effendi.



421421

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

155

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (lanjutan) PT Kalimantan Sawit Abadi (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, Hj Asih
dan Sabran Effendi, saldo utang KSA kepada
Hj Asih sebesar Rp503.358 telah dialihkan kepada
Sabran Effendi.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, Hj Asih and Sabran Effendi,
KSA’s payable to Hj Asih amounting to Rp503,358
was novated to  Sabran Effendi.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, Rizky
dan Sabran Effendi, saldo utang KSA kepada Asih
sebesar Rp42.338 telah dialihkan kepada Sabran
Effendi.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, Rizky and Sabran Effendi,
KSA’s payable Asih amounting to Rp42,338 was
novated to Sabran Effendi.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan
AP, saldo piutang KSA kepada SR sebesar
Rp54.343 telah dialihkan kepada AP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and AP, KSA’s receivable from
SR amounting to Rp54,343 was novated to AP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan AP,
saldo piutang KSA kepada TE sebesar Rp38.458
telah dialihkan kepada AP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and AP, KSA’s receivable from
TE amounting to Rp38,458 was novated to AP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan AP,
saldo piutang KSA kepada KIE sebesar Rp4.040
telah dialihkan kepada AP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and AP, KSA’s receivable from
KIE amounting to Rp4,040 was novated to AP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA, Ailita dan
AP, saldo piutang KSA kepada Ailita sebesar
Rp17.309 telah dialihkan kepada AP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA, Ailita and CV Anindya Putra,
KSA’s receivable from Ailita amounting to
Rp17,309 was novated to AP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan dan
KSA, saldo piutang KSA kepada Sabran Effendi
sebesar Rp196.277 telah dialihkan kepada
Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company and KSA, KSA’s
receivable from Sabran Effendi amounting to
Rp196,277 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
MSJ dan KSA, saldo utang KSA kepada MSJ
sebesar Rp1.406.644 telah dialihkan kepada
Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MSJ and KSA, KSA’s
payable to MSJ amounting to Rp1,406,644 was
novated to the Company.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Kalimantan Sawit Abadi (lanjutan) PT Kalimantan Sawit Abadi (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
Hj Hayanah dan KSA, saldo utang KSA kepada
Hj Hayanah sebesar Rp2.580.827 telah dialihkan
kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, Hj Hayanah and
KSA, KSA’s payable to Hj Hayanah amounting to
Rp2,580,827 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
CV Enam Saudara (ES) dan KSA, saldo utang KSA
kepada ES sebesar Rp1.603.524 telah dialihkan
kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CV Enam Saudara
(ES) and KSA, the KSA’s payable to ES amounting
to Rp1,603,524 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
Maman Firmansyah dan KSA, saldo utang KSA
kepada Maman Firmansyah sebesar Rp35.363
telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, Maman Firmansyah
and KSA, KSA’s payable to Maman Firmansyah
amounting to Rp35,363 was novated to the
Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan DP,
saldo piutang KSA kepada DP sebesar Rp144.583
telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and DP, KSA’s receivable from
DP amounting to Rp144,583 was novated to the
Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan
Perseroan, saldo piutang KSA kepada CBI
sejumlah Rp2.660.000 telah dialihkan kepada
Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and the Company, KSA’s
receivable from CBI amounting to Rp2,660,000
was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan piutang
tanggal 31 Desember 2012 antara KSA dan
Perseroan, saldo piutang KSA kepada
TSA sejumlah Rp264.000 telah dialihkan kepada
Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among KSA and the Company, KSA’s
receivable from TSA amounting to Rp264,000 was
novated to the Company.

PT Mitra Mendawai Sejati PT Mitra Mendawai Sejati

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan
utang tanggal 31 Desember 2012 antara
Perseroan, CBI dan MMS, saldo utang Perseroan
kepada CBI dari SSS sebesar Rp7.679.676 telah
dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS,
the Company’s payable to CBI amounting to
Rp7,679,676 was novated to MMS.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (lanjutan) PT Mitra Mendawai Sejati (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, LSS
dan MMS, saldo utang Perseroan kepada LSS
sebesar Rp7.510 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, LSS and MMS, the
Company’s payable to LSS amounting to Rp7,510
was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, AMJ
dan MMS, saldo utang Perseroan kepada AMJ
sebesar Rp1.287.175 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, AMJ and MMS,
the Company’s payable to AMJ amounting to
Rp1,287,175 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, MP
dan MMS, saldo utang Perseroan kepada MP
sebesar Rp589.434 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MP and MMS, the
Company’s payable to MP amounting to
Rp589,434 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, CBI
dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp4.483.147 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp4,483,147 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
LJ dan MMS, saldo utang Perseroan kepada LJ
sebesar Rp139.209 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, LJ and MMS, the
Company’s payable to LJ amounting to Rp139,209
was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, MMS
dan TSA, saldo utang Perseroan kepada TSA
sebesar Rp31.000.000 telah dialihkan kepada
MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MMS and TSA, the
Company’s payable to TSA amounting to
Rp31,000,000 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, CBI
dan MMS, saldo utang Perseroan kepada CBI
sebesar Rp5.260.640 telah dialihkan kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the the Company, CBI and MMS, the
Company’s payable to CBI amounting to
Rp5,260,640 was novated to MMS.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan,
H Sarwani dan MMS, saldo utang Perseroan
kepada H Sarwani sebesar Rp9.104 telah dialihkan
kepada MMS.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, H Sarwani, and
MMS, Company’s payable to H Sarwani amounting
to Rp9,104 was novated to MMS.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (lanjutan) PT Mitra Mendawai Sejati (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, CBI dan
CKA, saldo utang MMS kepada CBI sebesar
Rp50.052 telah dialihkan kepada CKA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, CBI, and CKA, MMS’ payable
to CBI amounting to Rp50,052 was novated to
CKA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, CBI dan
AMJ, saldo utang MMS kepada CBI sebesar
Rp710.130 telah dialihkan kepada AMJ.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, CBI and AMJ, MMS’ payable to
CBI amounting to Rp710,130 was novated to AMJ.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS,
Hj Hayanah dan SR, saldo utang MMS kepada LJ
sebesar Rp3.537 telah dialihkan kepada SR.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, Hj Hayanah and SR, MMS’
payable to LJ amounting to Rp3,537 was novated
to SR.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, Rizky,
dan SR, saldo utang MMS kepada LJ sebesar
Rp11.449 telah dialihkan kepada SR.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, Rizky and SR, MMS’ payable
to LJ amounting to Rp11,449 was novated to SR.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS,
H Sunardi, dan Perseroan, saldo utang MMS
kepada H Sunardi sebesar Rp250.176 telah
dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, H Sunardi and the Company,
MMS’ payable to H Sunardi amounting to
Rp250,176 was novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, DP
dan MMS saldo utang MMS kepada DP sebesar
Rp463.420 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, DP and MMS, the
MMS’ payable to DP amounting to Rp463,420 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, KIE dan
CKA, saldo utang MMS kepada KIE sebesar
Rp61.762 telah dialihkan kepada CKA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, KIE and CKA, MMS’ payable to
KIE amounting to Rp61,762 was novated to CKA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, TE dan
CKA, saldo utang MMS kepada TE sebesar
Rp38.396 telah dialihkan kepada CKA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, TE and CKA, MMS’ payable to
TE amounting to Rp38,396 was novated to CKA. 
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (lanjutan) PT Mitra Mendawai Sejati (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, LM dan
CKA, saldo utang MMS kepada LM sebesar
Rp28.688 telah dialihkan kepada CKA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, LM and CKA, MMS’ payable to
LM amounting to Rp28,688 was novated to CKA. 

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, MP dan
CKA, saldo utang MMS kepada MP sebesar
Rp51.469 telah dialihkan kepada CKA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, MP and CKA, MMS’ payable to
MP amounting to Rp51,469 was novated to CKA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, ENM, dan
CKA, saldo utang MMS kepada ENM sebesar
Rp175.273 telah dialihkan kepada CKA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, ENM and CKA, MMS’ payable
to ENM amounting to Rp175,273 was novated to
CKA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, SMU, dan
TSA, saldo utang MMS kepada SMU sebesar
Rp30.618.364 telah dialihkan kepada TSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, SMU and TSA, MMS’ payable
to SMU amounting to Rp30,618,364 was novated
to TSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, MMS
dan TSA, saldo piutang MMS kepada Perseroan
sebesar Rp19.307.583 telah dialihkan kepada TSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MMS and TSA, MMS’
receivable to the Company amounting to
Rp19,307,583 was novated to TSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, MMS
dan SR, saldo utang MMS kepada SR sebesar
Rp148.314 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, MMS and SR, the
MMS’ payable to SR amounting to Rp148,314 was
novated to the Company

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara MMS, DP dan
LD, saldo piutang MMS kepada LD sebesar
Rp49.406 telah dialihkan kepada DP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, DP and LD, the MMS’
receivable to LD amounting to Rp49,406 was
novated to DP.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Mitra Mendawai Sejati (lanjutan) PT Mitra Mendawai Sejati (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan tanggal
31 Desember 2012 antara MMS, Tk Lisa Jaya (LJ),
dan SR, saldo utang MMS kepada LJ sebesar
Rp1.350 telah dialihkan kepada SR.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, Tk Lisa Jaya (LJ), and SR,
MMS’ payable to LJ amounting to Rp1,350 was
novated to SR.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan tanggal
31 Desember 2012 antara MMS, BMP, dan SR,
saldo utang MMS’ kepada BMP sebesar Rp16.110
telah dialihkan kepada SR.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, BMP, and SR, MMS’ payable
to BMP amounting to Rp16,110 was novated to
SR.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan tanggal
31 Desember 2012 antara MMS, Hj Asih dan SR,
saldo utang MMS kepada Hj Asih sebesar Rp775
telah dialihkan kepada SR.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, Hj Asih and SR, MMS’ payable
to Hj Asih amounting to Rp775 was novated to SR.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan tanggal
31 Desember 2012 antara MMS, CBI dan
Perseroan, saldo utang MMS kepada CBI sebesar
Rp38.790.000 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among MMS, CBI and SSS, MMS’ payable to
CBI amounting to Rp38,790,000 was novated to
the Company.

PT Ahmad Saleh Perkasa PT Ahmad Saleh Perkasa

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, ASP
dan TSA, saldo piutang ASP kepada TSA sebesar
Rp168.663 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, ASP and TSA, ASP’s
receivable to TSA amounting to Rp168,663 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, ASP
dan SMU, saldo piutang ASP kepada SMU sebesar
Rp628 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, ASP and SMU, ASP’s
receivable to SMU amounting to Rp628 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara ASP, CBI dan
KSA, saldo utang ASP kepada CBI sebesar
Rp359.755 telah dialihkan kepada KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among ASP, CBI and KSA, the ASP’s
payable to CBI amounting to Rp359,755 was
novated to KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara ASP, ENM dan
TSA, saldo utang ASP kepada TSA sebesar
Rp5.000 telah dialihkan kepada ENM.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among ASP, ENM and TSA, the ASP’s
payable to TSA amounting to Rp5,000 was
novated to ENM.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Tahun 2012 (lanjutan) Year 2012 (continued)

Selama tahun 2012, Grup menandatangani
perjanjian novasi (pengalihan tagihan) dengan
beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut: (lanjutan)

During 2012, the Group entered into novation
agreements with certain related parties with details
as follow: (continued)

PT Ahmad Saleh Perkasa (lanjutan) PT Ahmad Saleh Perkasa (continued)

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara ASP, SML dan
SMU, saldo piutang ASP kepada SMU sebesar
Rp171.372 telah dialihkan kepada SML.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among ASP, SML and SMU, ASP’s
receivable to SMU amounting to Rp171,372 was
novated to SML.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara ASP, CBI, dan
Perseroan, saldo utang ASP kepada CBI sebesar
Rp77.583.619 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among ASP, CBI and the Company, ASP’s
payable to CBI amounting to Rp77,583,619 was
novated to the Company.

PT Sawit Mandiri Lestari PT Sawit Mandiri Lestari

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara Perseroan, CBI
dan SML, saldo utang SML kepada CBI sebesar
Rp91.038.598 telah dialihkan kepada Perseroan.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among the Company, CBI and SML, SML’s
payable to CBI amounting to Rp91,038,598 was
novated to the Company.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara SML, CBI, dan
KSA, saldo utang SML kepada CBI sebesar
Rp529.939 telah dialihkan kepada KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among SML, CBI and KSA, SML’s payable to
CBI amounting to Rp529,939 was novated to KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara SML, SMU dan
KSA, saldo utang SML kepada SMU sebesar
Rp53.589 telah dialihkan kepada KSA.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among SML, SMU and KSA, SML’s payable
to SMU amounting to Rp53,589 was novated to
KSA.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara SML, CKA dan
ASP, saldo utang SML kepada CKA sebesar
Rp161.372 telah dialihkan kepada ASP.

Based on novation agreement dated
December 31, 2012 among SML, CKA and ASP,
the SML’s payable to CKA amounting to
Rp161,372 was novated to ASP.

Berdasarkan perjanjian pengalihan tagihan utang
tanggal 31 Desember 2012 antara SML, LM, dan
ASP, saldo utang SML kepada LM sebesar
Rp10.000 telah dialihkan kepada ASP.

Based on novation agreement dated December 31,
2012 among SML, LM and ASP, SML’s payable to
LM amounting to Rp10,000 was novated to ASP.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

Saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-
pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The significant balances and transactions with
related parties are as follows:

a. Piutang lain-lain dan pinjaman kepada
pihak berelasi

a. Other receivables and loan to related
parties

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam Rupiah In Rupiah
Piutang lain-lain -

lancar Other receivables - current
Entitas yang memiliki

pengaruh signifikan Entity which has significant
terhadap Grup influence to Group

PT Citra Borneo Indah - - 25.758.266 897.952 504.077 PT Citra Borneo Indah

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Tanjung Sawit Abadi - - 44.009.045 4.139.796 23.165.094 PT Tanjung Sawit Abadi
PT Sawit Multi Utama - - 5.441.254 274.962 42.846.016 PT Sawit Multi Utama

- - 75.208.565 5.312.710 66.515.187

Dalam Rupiah In Rupiah
Pinjaman - lancar Loans to - current
Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Citra Borneo Utama 127.500.000 - - - - PT Citra Borneo Utama
PT Surya Borneo Industri 329.725.863 - - - - PT Surya Borneo Industri
PT Tanjung Sawit

Abadi - - 175.000.000 - - PT Tanjung Sawit Abadi
PT Sawit Multi Utama - - 126.000.000 - - PT Sawit Multi Utama

457.225.863 - 301.000.000 - -

Dalam Rupiah In Rupiah
Other receivables -

Piutang lain-lain - tidak lancar non-current
Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Pelayaran Lingga Marintama - - 110.950.325 76.886.856 58.351.023 PT Pelayaran Lingga Marintama
PT Central Kalimantan Abadi - - 107.556.267 83.407.636 33.460.876 PT Central Kalimantan Abadi
PT Mendawai Putra - - 95.674.814 24.305.923 1.996.646 PT Mendawai Putra
PT Amprah Mitra Jaya - - 94.876.386 55.289.902 16.575.321 PT Amprah Mitra Jaya
PT Erythrina Nugrahamegah - - 54.369.070 45.100.896 15.691.777 PT Erythrina Nugrahamegah
PT Tatal Engineering - - 24.971.309 - - PT Tatal Engineering
PT Sulung Ranch - - 17.487.462 11.210.962 6.595.780 PT Sulung Ranch
PT Media Kalimantan - - 5.594.328 4.896.828 3.689.698 PT Media Kalimantan
CV Dona Doni - - 3.795.387 5.723.183 3.661.615 CV Dona Doni
CV Dua Putri - - 2.755.968 2.337.203 1.496.874 CV Dua Putri
Sabran Effendi - - 1.955.746 1.209.739 32.582 Sabran Effendi
PT Menthobi Sawit Jaya - - 1.827.555 1.016.367 1.297.040 PT Menthobi Sawit Jaya
CV Dwita Perdana - - 1.217.035 1.279.103 702.933 CV Dwita Perdana
Hj Hayanah - - 507.469 555.969 555.969 Hj Hayanah
CV Anindya Putra CV Anindya Putra (previously:

(sebelumnya: Sunardi) - - 488.319 1.116.908 - Sunardi)
H Ruslan - - 146.704 - - H Ruslan
CV Garnis - - 39.382 175.985 114.427 CV Garnis
CV Indah Jaya - - 16.554 50.161 363.437 CV Indah Jaya
H Sugianto - - - 140.000 140.000 H. Sugianto
PT Mandiri Indah Lestari - - 4.299 - PT Mandiri Indah Lestari
PT Nusantara Jaya Sentosa - - 958 958 958 PT Nusantara Jaya Sentosa
PT Prima Nusantara Abadi - - 508 508 508 PT Prima Nusantara Abadi
PT Seruyan Sawit Lestari - - 350 350 350 PT Seruyan Sawit Lestari
PT Lamandau Sawit Sejahtera - - - - 350 PT Lamandau Sawit Sejahtera
H Bakah - - - 106.797 50.263 H Bakah
Soesilowati - - - 10.000 10.000 Soesilowati
Alamsyah - - - - 52.300 Alamsyah

Anggota manajemen kunci Key management personel
Ailita - - 1.534.618 - - Ailita

- - 525.770.813 314.822.234 144.840.727



429429

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

a. Piutang lain-lain dan pinjaman kepada
pihak berelasi (lanjutan)

a. Other receivables and loan to related
parties (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam Rupiah In Rupiah
Jumlah piutang lain-lain

dan pinjaman - Other receivables and
pihak berelasi 457.225.863 - 901.979.378 320.134.944 211.355.915 loan to - related parties

Jumlah aset 2.352.446.342 2.113.611.112 2.370.317.446 1.526.457.556 1.214.161.469 Total assets

Sebagai persentase
terhadap jumlah aset 19,44% 0% 38,05% 20,97% 17,40% As percentage to total assets

Piutang lain-lain - pihak berelasi terutama
merupakan dana talangan dan pinjaman modal
kerja tanpa bunga yang diberikan oleh Grup
kepada pihak-pihak berelasi.

Other receivables - related parties mainly
represent non-interest bearing payments on
behalf of the related parties and loan granted
by the Group to its related parties.

Berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan
entitas anak (KSA dan MMS) dengan PT Citra
Borneo Utama (CBU) dan PT Surya Borneo
Industri (SBI) pada tanggal 20 Juni 2013,
pinjaman - lancar dalam mata uang Rupiah
kepada CBU and SBI dengan total
Rp255.000.000 merupakan pinjaman yang
dikenakan bunga di pasar (antara 9,25% -
10,65% per tahun) sesuai dengan tingkat suku
bunga yang berlaku dan akan jatuh tempo pada
tanggal 20 Juni 2014.

Based on agreement between the Company
and subsidiaries (KSA and MMS) with
PT Citra Borneo Utama (CBU) and PT Surya
Borneo Industri (SBI) dated June 20, 2013,
loans - current in currency Rupiah to CBU and
SBI totaling Rp255,000,000 represent interest
bearing loan in accordance with the prevailing
rate (ranged between 9.25% - 10.65% per
annum) and will be due on June 20, 2014.

Berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan
entitas anak (KSA dan MMS) dengan SBI pada
tanggal 29 Juni 2013, pinjaman dalam mata
uang Rupiah kepada SBI sejumlah
Rp202.225.863 merupakan pinjaman yang
dikenakan bunga sesuai dengan tingkat suku
bunga yang berlaku di pasar (antara 9,25% -
10,65% per tahun) dan akan jatuh tempo pada
tanggal 29 Juni 2014.

Based on agreement between the Company
and subsidiaries (KSA and MMS) with SBI
dated June 29, 2013, loans in currency
Rupiah to SBI totaling to Rp Rp202,225,863
represent interest bearing loan in accordance
with the prevailing rate (ranged between
9.25% - 10.65% per annum) and will be due
on June 29, 2014.
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ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

164

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

a. Piutang lain-lain dan pinjaman kepada
pihak berelasi (lanjutan)

a. Other receivables and loan to related
parties (continued)

Berdasarkan perjanjian antara Perseroan
dengan PT Tanjung Sawit Abadi dan PT Sawit
Multi Utama pada tanggal 7 April 2011,
pinjaman dalam mata uang Rupiah kepada
PT Tanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi
Utama merupakan pinjaman yang dikenakan
bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang
berlaku. Di tahun 2012, fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan tingkat bunga yang berkisar
antara 9,5% sampai 10% (2011: 10,00%
sampai 10,87%) per tahun dan telah dilunasi
pada tanggal 31 Desember 2012 melalui novasi
kepada CBI.

Based on agreement between the Company,
PT Tanjung Sawit Abadi and PT Sawit Multi
Utama dated April 7, 2011 loan in currency
Rupiah to PT Tanjung Sawit Abadi dan
PT Sawit Multi Utama represent interest
bearing loan in accordance with the prevailing
rate. In 2012, the loan facility bears interest at
the rates ranging from 9.5% to 10.0% per
annum (2011: 10.00% to 10.87% per annum)
which has been settled to novation to CBI on
December 31, 2012.

Saldo piutang usaha, piutang lain-lain dan
pinjaman - pihak berelasi - lancar pada akhir
tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat
jaminan yang diterima untuk piutang usaha,
piutang lain-lain dan pinjaman - pihak berelasi.
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013, tidak terdapat
penurunan nilai piutang usaha, piutang lain-
lain dan pinjaman - pihak berelasi (2012, 2011,
2010 dan 2009: Nihil). Penilaian ini dilakukan
setiap akhir periode pelaporan dengan
memeriksa posisi keuangan dan pasar dimana
pihak berelasi beroperasi.

Outstanding balances of trade receivable,
other receivables and loan - related parties at
year-end are unsecured. There have been no
guarantees received for trade receivables,
other receivables and loan - related parties.
For the six-month period ended June 30,
2013, there is no impairment of trade
receivable, other receivables and loan -
related parties (2012, 2011, 2010 and 2009:
Nil). This assessment is undertaken at the end
of reporting period through examining the
financial position of the related parties and the
market in which the related parties operate.

b. Utang usaha dan lain-lain - pihak berelasi b. Trade and other payables - related parties
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam Rupiah In Rupiah
Utang usaha Trade payables
Pihak berelasi lainnya Other related parties
Hj Siti Hadijah - 1.200 - 85.205 - Hj Siti Hadijah
Hj Hayanah - - 4.115.915 6.429.794 867.686 Hj Hayanah
Hj Asih - - 1.252.670 3.662.482 439.298 Hj Asih
CV Enam Saudara - - 1.050.847 1.093.007 - CV Enam Saudara
PT Sawit Multi Utama - - - 3.239.914 - PT Sawit Multi Utama
PT Menthobi Sawit Jaya - - - 2.873.257 148.884 PT Menthobi Sawit Jaya
Others - - 786.668 824.885 156.746 Others

- 1.200 7.206.100 18.208.544 1.612.614

Dalam Rupiah In Rupiah
Utang lain-lain - jangka pendek Other payables - current
Entitas yang memiliki

pengaruh signifikan Entity which has significant
terhadap Grup influence to Group

PT Citra Borneo Indah 9.273.434 - 90.759 - - PT Citra Borneo Indah

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Sawit Multi Utama - 3.057.644 2.621.986 18.066.908 462.950 PT Sawit Multi Utama
CV Garnis - 440.484 - - - CV Garnis
PT Tanjung Sawit Abadi - 183.235 6.337 905.733 - PT Tanjung Sawit Abadi
CV Dwita Perdana - 10.154 - - - CV Dwita Perdana

9.273.434 3.691.517 2.719.082 18.972.641 462.950
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

b. Utang usaha dan lain-lain - pihak berelasi
(lanjutan)

b. Trade and other payables - related parties
(continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam Rupiah In Rupiah
Utang lain-lain - jangka panjang Other payables - non-current
Pihak berelasi lainnya Other related parties
Kalimantan Import & Kalimantan Import &

Export Pte. Ltd - - 39.127.449 292.645.999 359.448.644 Export Pte. Ltd
PT Erythrina Nugrahamegah - - 13.639.715 14.554.125 7.911.723 PT Erythrina Nugrahamegah
PT Central Kalimantan Abadi - - 10.565.447 4.088.303 1.572.071 PT Central Kalimantan Abadi
PT Amprah Mitra Jaya - - 8.099.098 7.153.313 5.085.134 PT Amprah Mitra Jaya
PT Mendawai Putra - - 2.381.282 5.303.550 7.550.712 PT Mendawai Putra
PT Pelayaran Lingga Marintama - - 1.928.311 4.972.267 - PT Pelayaran Lingga Marintama
CV Alamsyah - - 1.285.196 870.501 8.587 CV Alamsyah
CV Bayu Mandala Puttra - - 1.125.352 1.089.242 1.107.743 CV Bayu Mandala Putra
CV Anindya Putra (sebelumnya: CV Anindya Putra (previously:

Sunardi) - - 1.101.341 1.642.470 338.239 Sunardi)
CV Garnis - - 433.978 426.253 23.340 CV Garnis
Sarwani - - 418.826 - - Sarwani
Abdul Rasyid Akhmad Saleh - - 392.000 - - Abdul Rasyid Akhmad Saleh
CV Lisa Jaya - - 168.612 31.920 - CV Lisa Jaya
CV Dona Doni - - 122.528 1.009.050 280.493 CV Dona Doni
CV Dwita Perdana - - 46.223 132.730 - CV Dwita Perdana
PT Lamandau Sawit PT Lamandau Sawit

Sejahtera - - 7.510 7.510 - Sejahtera
H Bakah - - - 428.134 - H Bakah
CV Dua Putri - - - - 19.266 CV Dua Putri

Anggota manajemen kunci Key management personel
Hendra Lesmana - - 10.905 - - Hendra Lesmana

- - 80.853.773 334.355.367 383.345.952

Jumlah utang usaha,
utang lain-lain
dan pinjaman - Trade payables, other payables
pihak berelasi 9.273.434 3.692.717 90.778.955 371.536.552 385.421.516 and loan from - related parties

Jumlah liabilitas 1.412.432.103 1.647.569.968 1.851.866.426 1.234.869.762 1.145.094.798 Total liabilities

Sebagai persentase terhadap
jumlah liabilitas 0,66% 0,22% 4,90% 30,09% 33,66% As percentage to  total liabilities

Utang usaha - pihak berelasi terutama
merupakan utang yang timbul akibat
pembelian tandan buah segar (TBS).

Utang usaha - pihak berelasi tidak berbunga
dan pada umumnya dilunasi dalam jangka
waktu 30 - 60 hari.

Utang lain-lain - pihak berelasi terutama
merupakan dana talangan, utang atas jasa
yang diberikan dan pinjaman modal kerja
tanpa bunga yang diterima oleh Grup dari
pihak-pihak berelasi.

Saldo utang usaha dan utang lain-lain - pihak
berelasi pada akhir periode/tahun tidak
memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan
yang diberikan untuk utang lain-lain - pihak
berelasi.

Trade payables - related parties mainly
represent payables arising from purchase of
fresh fruit bunches (FFB).

Trade payables - related parties are non-
interest bearing and are normally settled on
30 - 60 days’ terms.

Other payables - related parties mainly
represent non-interest bearing payments on
behalf of the Company, payable from services
rendered and loan obtained by the Group from
its related parties.

Outstanding balances of trade payables and
other payables - related parties at period-
end/year-end are unsecured. There have been
no guarantees provided for any other payables
- related parties.
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

c. Pembelian dari pihak berelasi c. Purchases from related parties

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Dalam Rupiah In Rupiah
Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Sawit Multi Utama 64.652.901 31.554.264 63.302.134 45.404.310 - PT Sawit Multi Utama
PT Tanjung Sawit Abadi 27.012.818 5.550.963 16.376.569 1.166.569 - PT Tanjung Sawit Abadi
Hj Hayanah 26.638.299 32.578.251 70.437.218 37.780.532 21.956.892 Hj Hayanah
CV Enam Saudara 23.373.854 19.102.573 46.630.063 15.896.030 2.529.958 CV Enam Saudara
PT Menthobi Sawit Jaya 20.864.243 21.137.044 38.739.436 33.027.510 23.992.844 PT Menthobi Sawit Jaya
Hj Asih 1.333.735 7.153.605 15.202.406 9.629.196 10.768.554 Hj Asih
Maman Firmansyah 582.594 219.904 757.373 181.624 - Maman Firmansyah
CV Rizky 245.968 7.611.307 13.921.756 7.265.511 - CV Rizky
CV Adhita Karya Abadi - - 537.219 25.832 315.659 CV Adhita Karya Abadi
Hj Siti Hadijah - - 63.086 31.298 104.212 Hj Siti Hadijah
PT Mendawai Putra - - - 1.674.190 - PT Mendawai Putra
PT Amprah Mitra Jaya - - - 1.449.211 - PT Amprah Mitra Jaya
CV Dona Doni - - - 73.838 - CV Dona Doni
PT Central Kalimantan Abadi - - - 68.660 - PT Central Kalimantan Abadi
PT Erythrina Nugrahamegah - - - 2.159 - PT Erythrina Nugrahamegah
Hj Hairatul - - - - 1.084.289 Hj Hairatul

Jumlah pembelian 164.704.412 124.907.911 265.967.260 153.676.470 60.752.408 Total purchases

Jumlah beban pokok
penjualan 487.203.390 472.405.871 891.088.320 586.490.983 431.161.103 Total cost of sales

Sebagai persentase
terhadap jumlah beban
pokok penjualan 33,81% 26,44% 29,85% 26,20% 14,09% As percentage to total cost of sales

d. Pendapatan jasa titip olah dari pihak
berelasi

d. Tolling income from related parties

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Dalam Rupiah In Rupiah
Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Sawit Multi Utama 2.675.731 - - - - PT Sawit Multi Utama
PT Tanjung Sawit Abadi 1.115.616 - - - - PT Tanjung Sawit Abadi

3.791.347 - - - -

Jumlah pendapatan
jasa titip olah
(Catatan 30) 3.791.347 - - -  - Total tolling income (Note 30)

Sebagai persentase
terhadap jumlah
pendapatan jasa As percentage to
titip olah 100% - - - - total tolling income
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
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tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
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(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

e. Rincian jenis transaksi dan sifat hubungan
dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut:

e. Nature of transactions and relationships
with related parties, are as follows:

No.

Sifat hubungan
dengan pihak berelasi/

Nature of
relatedparties

Pihak berelasi/
Related parties Transaksi/Transactions

1. Entias yang memiliki
pengaruh signifikan
terhadap Grup/Entity
which has significant
influence to the Group

PT Citra Borneo Indah Dana talangan, uang muka pembelian aset tetap
(Catatan 15) dan pembayaran atas uang muka
proyek pengembangan usaha (Catatan 14)/
Payments on behalf of the related party,
payment of advance for purchase of fixed assets
(Note 15) and business development project
(Note 14).

2. Pihak berelasi lainnya/
Other related parties

PT Sawit Multi Utama Pembelian bahan baku, pendapatan titip olah,
pinjaman, dan dana talangan/Purchase of raw
materials, tolling income, loan and payments on
behalf of the related party

3. PT Tanjung Sawit Abadi Pembelian bahan baku, pendapatan titip olah,
pinjaman, dan dana talangan/Purchase of raw
materials, tolling income, loan and payments on
behalf of the related party

4. Sabran Effendi Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

5. PT Pelayaran Lingga
Marintama

Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

6. PT Sulung Ranch Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

7. PT Menthobi Sawit Jaya Pembelian bahan baku dan dana
talangan/Purchase of raw materials and
payments on behalf of the related party

8. Kalimantan Import &
Export Pte. Ltd.

Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

9. PT Mendawai Putra Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

10. Hj Hayanah Pembelian bahan baku dan dana
talangan/Purchase of raw materials and
payments on behalf of the related party

11 Hj Asih Pembelian bahan baku dan dana
talangan/Purchase of raw materials and
payments on behalf of the related party

12. CV Dona Doni Kontraktor dan dana talangan/Vendor and
payments on behalf of the related party

13. PT Bank Perkreditan
Rakyat Lingga Sejahtera

Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents
(Catatan 5/Note 5)

14. PT Central Kalimantan
Abadi

Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

15. PT Media Kalimantan Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

16. CV Dua Putri Dana talangan/Payments on behalf of the
related party
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

e. Rincian jenis transaksi dan sifat hubungan
dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

e. Nature of transactions and relationships
with related parties, are as follows:
(continued)

No.

Sifat hubungan
dengan pihak berelasi/

Nature of
relatedparties

Pihak berelasi/
Related parties Transaksi/Transactions

17. Pihak berelasi lainnya
(lanjutan)/ Other
related parties
(continued)

Soesilowati Dana talangan/Payments on behalf of the
related party

18. Hj Siti Hadijah Pembelian tandan buah segar/Purchase of
fresh fruit bunches

19. CV Enam Saudara Pembelian tandan buah segar dan dana
talangan/Purchase of fresh fruit bunches and
payments on behalf of the related party

20. CV Dwita Perdana Kontraktor dan dana talangan/Vendor and
payments on behalf of the related party

21. PT Erythrina
Nugrahamegah

Dana talangan/Payment on behalf of related
party

22. PT Amprah Mitra Jaya Dana talangan/Payment on behalf of related
party

23. H Soegianto Dana talangan/Payment on behalf of related
party

24. CV Rizky Pembelian tandan buah segar dan dana
talangan/Purchase of fresh fruit bunches and
payments on behalf of the related party

25. Maman Firmansyah Pembelian tandan buah segar/Purchase of
fresh fruit bunches

26. CV Adhita Karya Abadi Pembelian tandan buah segar/Purchase of
fresh fruit bunches

27. H Bakah Dana talangan/Payment on behalf of related
party

28. CV Indah Jaya Dana talangan/Payment on behalf of related
party

29. PT Citra Borneo Utama Pinjaman/Loan

30. PT Surya Borneo Industri Pinjaman/Loan
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
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dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

e. Rincian jenis transaksi dan sifat hubungan
dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

e. Nature of transactions and relationships
with related parties, are as follows:
(continued)

No.

Sifat hubungan
dengan pihak

berelasi/
Nature of related

parties
Pihak berelasi/
Related parties Transaksi/Transactions

31. Pihak berelasi
lainnya (lanjutan)/
Other related parties
(continued)

PT Seruyan Sawit Lestari Dana talangan/Payments on behalf of
the related party

32. PT Prima Nusantara Abadi Dana talangan/Payments on behalf of
the related party

33. PT Lamandau Sawit Sejahtera Dana talangan/Payments on behalf of
the related party

34. CV Alamsyah Kontraktor dan dana talangan/vendor
and payment on behalf of related party

35. CV Lisa Jaya Dana talangan/Payments on behalf of
the related party

36. PT Tatal Engineering Dana talangan/Payments on behalf of
the related party

37. PT Mandiri Indah Lestari Dana talangan/Payments on behalf of
the related party

38. CV Anindya Putra Kontraktor dan dana talangan/Vendor
and payment on behalf of related party

39. Sarwani Kontraktor dan dana talangan/Vendor
and payment on behalf of related party

40. CV Garnis Kontraktor dan dana talangan/Vendor
and payment on behalf of related party

41. PT Nusantara Jaya Sentosa Dana talangan/Payment on behalf of
related party

42. H Ruslan Dana talangan/Payment on behalf of
related party

43. Hj Hairatul Dana talangan/Payment on behalf of
related party

44. Abdul Rasyid Akhmad Saleh Dana talangan/Payment on behalf of
related party
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33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)

e. Rincian jenis transaksi dan sifat hubungan
dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

e. Nature of transactions and relationships
with related parties, are as follows:
(continued)

34. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN 34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen
keuangan Grup yang dianggap mendekati nilai
wajarnya pada tanggal 30 Juni 2013 dan
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan
1 Januari 2010/31 Desember 2009:

The following table presents the Group’s carrying
value of financial instruments that are considered
close to their fair value at the date of June 30,
2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009:

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Aset keuangan Financial assets
Pinjaman yang diberikan dan

piutang Loans and receivables
Kas dan setara kas 127.167.609 416.254.025 137.756.167 81.377.643 52.193.394 Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas yang Restricted cash and

dibatasi penggunaannya - 4.000.000 4.000.000 4.000.000  - cash equivalents
Piutang usaha Trade receivable

Pihak ketiga - lancar 8.461.638 15.347.528 2.456.017 -  - Third parties - current
Piutang lain-lain Other receivables

Pihak berelasi - lancar - - 75.208.565 5.312.710 66.515.187 Related parties - current
Pihak ketiga - lancar 9.595.136 8.060.722 8.392.011 1.291.284 1.736.017 Third parties - current

Pinjaman kepada pihak berelasi 457.225.863 - 301.000.000 -  - Loan to related parties
Piutang lain-lain - pihak   Other receivables - related parties

berelasi - tidak lancar - - 525.770.813 314.822.234 144.840.727 - non-current
Aset keuangan tersedia untuk Available-for-sale financial asset

dijual
Investasi saham 95.200.000 200.000 10.000 - - Investment in shares of stock

697.650.246 443.862.275 1.054.593.573 406.803.871 265.285.325

No.

Sifat hubungan
dengan pihak

berelasi/
Nature of related

parties
Pihak berelasi/
Related parties Transaksi/Transactions

45. Pihak berelasi
lainnya (lanjutan)/
Other related parties
(continued)

CV Bayu Mandala Putra Dana talangan/Payment on behalf of
related party

46. Anggota manajemen
kunci/Key
management
personel

Ailita Dana talangan/Payment on behalf of
related party

47. Hendra Lesmana Dana talangan/Payment on behalf of
related party
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34. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen
keuangan Grup yang dianggap mendekati nilai
wajarnya pada tanggal 30 Juni 2013 dan
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009: (lanjutan)

The following table presents the Group’s carrying
value of financial instruments that are considered
close to their fair value at the date of June 30,
2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010 and
January 1, 2010/December 31, 2009: (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Utang dan pinjaman Loans and borrowings
Utang bank jangka pendek 66.000.000 66.000.000 36.000.000 16.000.000 16.000.000 Short-term bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi - 1.200 7.206.100 18.208.544 1.612.614 Related parties
Pihak ketiga 15.590.384 24.749.558 72.298.068 58.920.761 38.704.703 Third parties

Beban akrual 37.483.627 35.588.294 41.995.689 4.728.276 7.236.099 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 9.273.434 3.691.517 2.719.082 18.972.641 462.950 Related parties
Pihak ketiga 34.224.640 45.284.221 35.261.283 23.461.492 8.473.423 Third parties

Liabilitas imbalan kerja Short-term employee
karyawan jangka pendek 16.374.879 19.551.374 22.422.199 16.820.935 14.449.569 benefit liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen Current maturities of
jatuh tempo dalam satu tahun 9.914.429 6.470.735 4.402.328 5.441.499 5.185.739 consumer finance liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan Current maturities of finance
jatuh tempo dalam satu tahun 11.381.096 14.209.312 12.605.961 8.171.023 5.157.302 lease liabilites

Utang bank jangka panjang jatuh Current maturities of long- term
tempo dalam satu tahun 178.300.000 174.200.000 121.500.000 538.831.143 38.500.000 bank loan

Utang lain-lain - pihak berelasi - Other payables - related parties -
jangka panjang - - 80.853.773 334.355.367 383.345.952 non current

Liabilitas pembiayaan konsumen
- setelah dikurangi bagian Consumer finance liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun 2.719.842 7.584.989 3.856.547 3.319.539 6.056.205 - net of current maturities

Liabilitas sewa pembiayaan
- setelah dikurangi bagian Finance lease liabilites
jatuh tempo dalam satu tahun 4.365.096 9.496.264 13.804.880 10.389.657 3.868.624 - net of current maturities

Utang bank jangka pajang setelah
dikurangi bagian jatuh tempo Long-term bank loan -
dalam satu tahun 947.300.000 1.038.500.000 1.142.500.000 - 518.270.299 net of maturities

1.332.927.427 1.445.327.464 1.597.425.910 1.057.620.877 1.047.323.479

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana
instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam
transaksi kini antara pihak yang berkeinginan dan
memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu
transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan
terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar
didapatkan dari kuotasi harga pasar dan model
arus kas diskonto.

Fair value is defined as the amount at which the
instrument could be exchanged in a current
transaction between knowledgeable willing parties
in an arm's length transaction, other than in a
forced or liquidation sale. Fair values are obtained
from quoted market prices and discounted cash
flow models.

Grup menggunakan hierarki berikut ini untuk
menentukan dan mengungkapkan nilai wajar
instrumen keuangan:

The Group uses the following hierarchy for
determining and disclosing the fair value
offinancial instruments:

• Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan
pada harga kuotasi (tidak
disesuaikan) dalam pasar aktif
untuk aset atau liabilitas sejenis.

• Level 1: Fair values measured based on
quoted prices (unadjusted) in
active markets for identical assets
or liabilities.
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34. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

Grup menggunakan hierarki berikut ini untuk
menentukan dan mengungkapkan nilai wajar
instrumen keuangan: (lanjutan)

The Group uses the following hierarchy for
determining and disclosing the fair value offinancial
instruments: (continued)

• Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan
teknik-teknik valuasi, yaitu untuk
seluruh input yang diketahui baik
secara langsung ataupun tidak
langsung memiliki dampak
signifikan atas nilai wajar
tercatat.

• Level 2: Fair values measured based on
valuation techniques for which all
inputs which have a significant
effect on the recorded fair values
are observable, either directly or
indirectly.

• Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan
teknik-teknik valuasi, yaitu untuk
seluruh input yang tidak dapat
diketahui baik secara langsung
ataupun tidak langsung memiliki
dampak signifikan atas nilai
wajar tercatat.

• Level 3: Fair values measured based on
valuation techniques for which any
inputs which have a significant
effect on the recorded fair value
that are not based on observable
market data (unobservable inputs).

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam
laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat
sebesar nilai wajar atau biaya perolehan
diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah
tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai
wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur
secara handal.

Financial instruments presented in the
consolidated statements of financial position are
carried at fair value or amortized cost, otherwise,
they are presented at carrying values as either
these are reasonable approximation of fair values
or their fair values cannot be reliably measured.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang
digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari
setiap golongan instrumen keuangan Grup:

The following are the methods and assumptions to
estimate the fair value of each class of the Group’s
financial instruments:

1. Kas dan setara kas, kas dan setara kas yang
dibatasi penggunaannya, piutang usaha -
pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak ketiga
dan pihak berelasi.

1. Cash and cash equivalents, restricted cash and
cash equivalents, trade receivable third parties,
and other receivables - third parties and related
parties.

Untuk aset keuangan yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 bulan, nilai tercatat aset
keuangan tersebut dianggap telah
mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan
tersebut.

For financial assets that are due within 12
months, the carrying values of the financial
assets approximate their fair values.

2. Utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual.

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan
liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas
keuangan tersebut telah mencerminkan nilai
wajar.

2. Trade payables, other payables and accrued
expenses.

All of the above financial liabilities are due
within 12 months, thus, the carrying value of
the financial liabilities approximate their fair
value.
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34. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang
digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari
setiap golongan instrumen keuangan Grup:
(lanjutan)

The following are the methods and assumptions to
estimate the fair value of each class of the Group’s
financial instruments: (continued)

3. Pinjaman kepada pihak berelasi, utang bank,
pinjaman dari pihak berelasi, liabilitas
pembiayaan konsumen, dan liabilitas sewa
pembiayaan.

Pinjaman kepada pihak berelasi dan seluruh
liabilitas keuangan di atas memiliki suku
bunga variabel yang disesuaikan dengan
pergerakan suku bunga pasar sehingga
jumlah terutang liabilitas keuangan tersebut
telah mendekati nilai wajar.

3. Loans to related parties, bank loan, consumer
finance liabilities and finance lease liabilities.

Loans to related parties and all of the above
financial liabilities have floating interest rates
which are adjusted based on the movements of
the market interest rates, thus the payable
amounts of this financial liability approximate its
fair values.

4. Investasi saham

Investasi saham yang tidak memiliki kuotasi
pasar dengan kepemilikan saham di bawah
20%, dicatat pada biaya perolehan karena nilai
wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

4. Investment in shares of stock

Investment in shares of stock in unquoted
market representing equity ownership interest
below 20%, are carried at cost as their fair
value cannot be reliably measured.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha,
utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja
karyawan jangka pendek, pinjaman bank jangka
pendek, liabilitas pembiayaan konsumen, liabilitas
sewa pembiayaan dan utang bank jangka panjang.
Tujuan utama dari liabilitas keuangan adalah untuk
meningkatkan keuangan operasi Grup. Grup
memiliki aset keuangan meliputi kas dan setara kas,
kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya,
piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman kepada
pihak berelasi  dan invetasi saham.

The Group’s financial liabilities comprise trade
payables, other payables, accrued expenses,
short-term employee benefits liabilities, short-term
bank loans, consumer finance liabilities, finance
lease liabilities and long-term bank loan. The
main purpose of these financial liabilities is to
raise financing for the Group’s operations. The
Group has financial assets including cash and
cash equivalents, restricted cash and cash
equivalents, trade receivables, other receivables,
loans to related parties and investment in shares
of stock.



440440

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

174

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Grup menghadapi risiko pasar, risiko tingkat suku
bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen
Perseroan mengawasi manajemen risiko dari risiko-
risiko tersebut. Mengelola risiko ini merupakan
bagian dari proses manajemen risiko Grup. Direksi
menelaah dan menyetujui kebijakan untuk
mengelola setiap risiko sebagai berikut.

The Group is exposed to market risk, interest rate
risk, credit risk and liquidity risk. The Company's
Management oversees the management of these
risks. Managing these risks is part of the Group’s
risk management process. The Directors review
and agree policies for managing each of these
risks which are summarized below.

Risiko pasar Market risk

Risiko pasar merupakan risiko dimana nilai wajar
dari arus kas masa depan dari instrumen keuangan
akan berfluktuasi disebabkan oleh perubahan harga
pasar. Harga pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko
mata uang asing dan risiko harga komoditas.
Instrumen keuangan dipengaruhi oleh risiko pasar
termasuk kas dan setara kas dan utang usaha.

Market risk is the risk that the fair value of future
cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market prices. Market
prices comprise two types of risk: foreign
currency risk and commodity price risk. Financial
instruments affected by market risk include cash
and cash equivalents and trade payables.

a. Risiko mata uang asing a. Foreign currency risk

Mata uang pelaporan Grup adalah Rupiah.
Perseroan dapat menghadapi risiko nilai tukar
mata uang asing karena penjualan dan biaya
beberapa pembelian dalam mata uang asing
(terutama Dolar AS) atau harga yang secara
signifikan dipengaruhi oleh perubahan nilai
tukar mata uang asing. Tidak ada kebijakan
formal lindung nilai sehubungan dengan
eksposur valuta asing. Ekposur terhadap risiko
nilai tukar dipantau secara berkelanjutan.

The Group’s reporting currency is the Rupiah.
The Company faces foreign exchange risk as
its sales and the costs of certain purchases
are either denominated in foreign currency
(mainly US Dollar) or whose price is
significantly influenced by movements in
foreign currencies. There is no formal
hedging policy with respect to foreign
exchange exposures. Exposure to exchange
risk is monitored on an ongoing basis.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas
kemungkinan perubahan tingkat nilai tukar
Rupiah terhadap mata uang asing, dengan
asumsi variabel lain konstan, dampak
terhadap laba sebelum beban pajak sebagai
berikut:

The following table demonstrates the
sensitivity to a reasonably possible change in
the Rupiah exchange rate against the foreign
currency, with all other variables held
constant, the effect to the consolidated
income before tax expense is as follows:

  Dampak terhadap
Perubahan laba sebelum
tingkat Rp/ beban pajak konsolidasian/
Change in Effect on consolidated

Rp rate income before tax expense

30 Juni 2013 June 30, 2013
Dolar AS 10% 77.106 US Dollar
Dolar AS -10% (77.106) US Dollar

31 Desember 2012 December 31, 2012
Dolar AS 10% 1.218.405 US Dollar
Dolar AS -10% (1.218.405) US Dollar
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko pasar (lanjutan) Market risk (continued)

a. Risiko mata uang asing (lanjutan) a. Foreign currency risk (continued)

Dampak terhadap
Perubahan laba sebelum
tingkat Rp/ beban pajak konsolidasian/
Change in Effect on consolidated

Rp rate income before tax expense

31 Desember 2011 December 31, 2011
Dolar AS 10% 10.209.433 US Dollar
Dolar AS -10% (10.209.433) US Dollar
Euro 10% (431) Euro
Euro -10% 431 Euro

31 Desember 2010 December 31, 2010
Dolar AS 10% (1.299) US Dollar
Dolar AS -10% 1.299 US Dollar

1 Januari 2010/31 Desember 2009 January 1, 2010/December 31, 2009
Dolar AS 10% 5 US Dollar
Dolar AS -10% (5) US Dollar

b. Risiko harga komoditas b. Commodity price risk

Grup terkena dampak risiko harga komoditas
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat
permintaan dan penawaran pasar dan
lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut
terutama timbul dari penjualan produk kelapa
sawit, di mana marjin laba atas penjualan
produk kelapa sawit tersebut terpengaruh
fluktuasi harga pasar internasional.

The Group is exposed to commodity price risk
due to certain factors such as weather,
government policy, level of demand and
supply in the market and the global economic
environment. Such exposure mainly arises
from its sales of oil palm products where the
profit margin on sale of oil palm products may
be affected from international market prices
fluctuations.

Tidak ada kebijakan formal lindung nilai
sehubungan dengan eksposur risiko harga
komoditas. Eksposur terhadap risiko harga
komoditas dipantau secara berkelanjutan.

There is no formal hedging policy with respect
to the commodity price risk. Exposure to the
commodity price risk is monitored on an
ongoing basis.
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko tingkat suku bunga Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari
pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi.
Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel
menunjukkan Grup kepada nilai wajar risiko tingkat
suku bunga. Tidak ada kebijakan formal lindung nilai
sehubungan dengan eksposur tingkat bunga.
Eksposur terhadap risiko tingkat bunga dipantau
secara berkelanjutan.

The Group's interest rate risk mainly arises from
loans for working capital and investment purposes.
Loans at variable rates expose the Group to fair
value interest rate risk. There is no formal hedging
policy with respect to interest rate exposures.
Exposure to interest rate risk is monitored on an
ongoing basis.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas
kemungkinan perubahan tingkat suku bunga
pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba
sebelum pajak konsolidasian dipengaruhi oleh
tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a
reasonably possible change in interest rates on that
portion of loans. With all other variables held
constant, the consolidated income before tax
expense is affected through the impact on floating
rate loans as follows:

Kenaikan/
penurunan Dampak

dalam terhadap
satuan poin/ laba sebelum

Increase/ beban pajak konsolidasian/
decrease Effect on consolidated

In basis point income before tax expense

30 Juni 2013 June 30, 2013
Rupiah +100 (7.250.747) Rupiah
Dollar AS +100 6.101 US Dollar
Rupiah -100 7.250.747 Rupiah
Dollar AS -100 (6.101) US Dollar

31 Desember 2012 December 31, 2012
Rupiah +100 (9.123.823) Rupiah
Dollar AS +100 121.750 US Dollar
Rupiah -100 9.123.823 Rupiah
Dollar AS -100 (121.750) US Dollar

31 Desember 2011 December 31, 2011
Rupiah +100 (9.244.852) Rupiah
Dollar AS +100 991.387 US Dollar
Rupiah -100 9.244.852 Rupiah
Dollar AS -100 (991.387) US Dollar

31 Desember 2010 December 31, 2010
Rupiah +100 (5.208.689) Rupiah
Dollar AS +100 1.928 US Dollar
Rupiah -100 5.208.689 Rupiah
Dollar AS -100 (1.928) US Dollar

1 Januari 2010/31 Desember 2009 January 1, 2010/December 31, 2009
Rupiah +100 (2.383.490) Rupiah
Dollar AS +100 (3.573) US Dollar
Rupiah -100 2.383.490 Rupiah
Dollar AS -100 3.573 US Dollar
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko kredit Credit risk

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari
kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk
meringankan resiko ini, ada kebijakan untuk
memastikan penjualan produk hanya dibuat
kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan
terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik.
Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara
terus menerus untuk mengurangi kemungkinan
piutang yang tidak tertagih.

The Group is exposed to credit risk arising from the
credit granted to its customers. To mitigate this
risk, it has policies in place to ensure that sales of
products are made only to creditworthy customers
with proven track record or good credit history. In
addition, receivable balances are monitored on an
ongoing basis to reduce the Company's exposure
to bad debts.

Risiko likuiditas Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan
mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas
keuangan karena kekurangan dana.

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat
mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola
utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan
ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas
kredit berkomitmen yang cukup.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter
difficulty in meeting financial obligation due to
shortage of liquidity.

The Group manages its liquidity profile to be able to
finance its capital expenditure and service its
maturing debts by maintaining sufficient cash and
the availability of funding through an adequate
amount of committed credit facilities.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu
pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak.

The table below summarises the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on
contractual payments.

Kurang dari 1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ >5 tahun/ Total/
Less than 1 year 1-2 years 2-5 years >5 years Total

30 Juni 2013 June 30, 2013

Utang bank jangka Short-term
pendek 66.000.000 - - - 66.000.000 bank loan

Utang usaha Trade payables
Pihak ketiga 15.590.384 - - - 15.590.384 Third parties

Beban akrual 37.483.627 - - - 37.483.627 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 9.273.434 - - - 9.273.434 Related parties
Pihak ketiga 34.224.640 - - - 34.224.640 Third parties

Liabilitas pembiayaan
konsumen - Current maturities of
 jatuh tempo consumer finance
dalam satu tahun 9.914.429 - - - 9.914.429 liabilities

Liabilitas sewa
pembiayaan - Current maturities
jatuh tempo dalam of finance lease
satu tahun 11.381.096 - - - 11.381.096 liabilities

Utang bank jangka
panjang yang jatuh Long-term bank
tempo dalam satu loans - current
tahun 178.300.000 - - - 178.300.000 maturities

Liabilitas imbalan kerja Short-term
karyawan employee benefits
jangka pendek 16.374.879 - - - 16.374.879 liabilities

Saldo dipindahkan 378.542.489 - - - 378.542.489 Balance carried forward



444444

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

178

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan) Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu
pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak: (lanjutan)

The table below summarises the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on
contractual payments: (continued)

Kurang dari 1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ >5 tahun/ Total/
Less than 1 year 1-2 years 2-5 years >5 years Total

30 Juni 2013 June 30, 2013
(lanjutan) (continued)

Balance
Saldo pindahan 378.542.489 - - - 378.542.489 brought forward
Liabilitas pembiayaan

konsumen - setelah
dikurangi bagian Consumer finance
jatuh tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 1.550.928 1.168.914 - 2.719.842 current maturitites

Liabilitas sewa
pembiayaan -
setelah dikurangi
bagian jatuh Finance lease
tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 3.210.256 1.154.840 - 4.365.096 current maturities

Utang bank jangka
panjang - setelah
dikurangi bagian Long term bank
jatuh tempo dalam loan - net of
satu tahun - 140.000.000 807.300.000 - 947.300.000 maturities

378.542.489 144.761.184 809.623.754 - 1.332.927.427

31 Desember 2012 December 31, 2012
Utang bank jangka Short-term

pendek 66.000.000 - - - 66.000.000 bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi 1.200 - - - 1.200 Related parties
Pihak ketiga 24.749.558 - - - 24.749.558 Third parties

Beban akrual 35.588.294 - - - 35.588.294 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi 3.691.517 - - - 3.691.517 Related parties
Pihak ketiga 45.284.221 - - - 45.284.221 Third parties

Liabilitas pembiayaan
konsumen - Current maturities
jatuh tempo of consumer finance
dalam satu tahun 6.470.735 - - - 6.470.735 liabilities

Liabilitas sewa
pembiayaan - Current maturities
jatuh tempo dalam of finance lease
satu tahun 14.209.312 - - - 14.209.312 liabilities

Utang bank jangka
panjang yang jatuh Long-term bank
tempo dalam satu loans - current
tahun 174.200.000 - - - 174.200.000 maturities

Liabilitas imbalan kerja Short-term
karyawan employee benefits
jangka pendek 19.551.374 - - - 19.551.374 liabilities

Saldo dipindahkan 389.746.211 - - - 389.746.211 Balance carried forward
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan) Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu
pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak: (lanjutan)

The table below summarises the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on contractual
payments: (continued)

Kurang dari 1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ >5 tahun/ Total/
Less than 1 year 1-2 years 2-5 years >5 years Total

31 Desember 2012 December 31, 2012
(lanjutan) (continued)

Balance brought
Saldo pindahan 389.746.211 - - - 389.746.211 forward
Liabilitas pembiayaan

konsumen - setelah
dikurangi bagian Consumer finance
jatuh tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 3.249.989 4.335.000 - 7.584.989 current maturitites

Liabilitas sewa
pembiayaan -
setelah dikurangi
bagian jatuh Finance lease
tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 8.772.485 723.779 - 9.496.264 current maturities

Utang bank jangka
panjang - setelah
dikurangi bagian Long term bank
jatuh tempo dalam loan - net of
satu tahun - 378.400.000 608.704.000 51.396.000 1.038.500.000 maturities

389.746.211 390.422.474 613.762.779 51.396.000 1.445.327.464

31 Desember 2011 December 31, 2011

Utang bank jangka Short-term
pendek 36.000.000 - - - 36.000.000 bank loan

Utang usaha Trade payables
Pihak berelasi 7.206.100 - - - 7.206.100 Related parties
Pihak ketiga 72.298.068 - - - 72.298.068 Third parties

Beban akrual 41.995.689 - - - 41.995.689 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi - Related parties -
jangka pendek 2.719.082 - - - 2.719.082 short term
Pihak ketiga 35.261.283 - - - 35.261.283 Third parties

Liabilitas pembiayaan
konsumen - Current maturities
jatuh tempo of consumer finance
dalam satu tahun 4.402.328 - - - 4.402.328 liabilities

Liabilitas sewa
pembiayaan - Current maturities
jatuh tempo dalam of finance lease
satu tahun 12.605.961 - - - 12.605.961 liabilities

Utang bank jangka
panjang - jatuh tempo Long term bank loans
dalam  satu tahun 121.500.000 - - - 121.500.000 - current maturities

Liabilitas imbalan kerja Short-term
karyawan employee benefits
jangka pendek 22.422.199 - - - 22.422.199 liabilities

Saldo dipindahkan 356.410.710 - - - 356.410.710 Balance carried forward



446446

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

180

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan) Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu
pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak: (lanjutan)

The table below summarises the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on contractual
payments: (continued)

Kurang dari 1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ >5 tahun/ Total/
Less than 1 year 1-2 years 2-5 years >5 years Total

31 Desember 2011 December 31, 2011
(lanjutan) (continued)

Balance
Saldo pindahan 356.410.710 - - - 356.410.710 carried forward
Utang lain-lain - Other payables -

pihak berelasi - related parties -
jangka panjang - 80.853.773 - - 80.853.773 long-term

Liabilitas pembiayaan
konsumen - setelah
dikurangi bagian Consumer finance
jatuh dalam liabilities - net of
satu tahun - 2.781.703 1.074.844 - 3.856.547 current maturities

Liabilitas sewa
pembiayaan -
setelah dikurangi
bagian jatuh Finance lease
tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 10.022.140 3.782.740 - 13.804.880 current maturities

Utang bank jangka
panjang - setelah
dikurangi bagian Long term bank
jatuh tempo dalam loan - net of
satu tahun - 376.500.000 766.000.000 - 1.142.500.000 maturities

356.410.710 470.157.616 770.857.584 - 1.597.425.910

31 Desember 2010 December 31, 2010

Utang bank jangka Short-term
pendek 16.000.000 - - - 16.000.000 bank loan

Utang usaha Trade payables
Pihak berelasi 18.208.544 - - - 18.208.544 Related parties
Pihak ketiga 58.920.761 - - - 58.920.761 Third parties

Beban akrual 4.728.276 - - - 4.728.276 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

pihak berelasi - Related parties -
jangka pendek 18.972.641 - - - 18.972.641 short term
Pihak ketiga 23.461.492 - - - 23.461.492 Third parties

Liabilitas pembiayaan
konsumen - Current maturities
jatuh tempo of consumer finance
dalam satu tahun 5.441.499 - - - 5.441.499 liabilities

Liabilitas sewa
pembiayaan - Current maturities
jatuh tempo dalam of finance lease
satu tahun 8.171.023 - - - 8.171.023 liabilities

Liabilitas imbalan kerja
karyawan jangka Short-term
pendek 16.820.935 - - - 16.820.935 employee benefit

Utang bank jangka
panjang - jatuh tempo Long term bank loans
dalam satu tahun 538.831.143 - - - 538.831.143 - current maturities

Saldo dipindahkan 709.556.314 - - - 709.556.314 Balance carried forward
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan) Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu
pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak: (lanjutan)

The table below summarises the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on contractual
payments: (continued)

Kurang dari 1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ >5 tahun/ Total/
Less than 1 year 1-2 years 2-5 years >5 years Total

31 Desember 2010 December 31, 2010
(lanjutan) (continued)

Balance brought
Saldo pindahan 709.556.314 - - - 709.556.314 forward

Utang lain-lain - Other payables -
pihak berelasi - related parties -
jangka panjang - 334.355.367 - - 334.355.367 long-term

Liabilitas pembiayaan
konsumen - setelah
dikurangi bagian Consumer finance
jatuh dalam liabilities - net of
satu tahun - 2.843.906 475.633 - 3.319.539 current maturities

Liabilitas sewa
pembiayaan -
setelah dikurangi
bagian jatuh Finance lease
tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 6.551.851 3.837.806 - 10.389.657 current maturities

709.556.314 343.751.124 4.313.439 - 1.057.620.877

1 Januari 2010/ January 1, 2010/
31 Desember 2009 December 31, 2009

Utang bank jangka Short-term
pendek 16.000.000 - - - 16.000.000 bank loan

Utang usaha Trade payables
Pihak berelasi 1.612.614 - - - 1.612.614 Related parties
Pihak ketiga 38.704.703 - - - 38.704.703 Third parties

Beban akrual 7.236.099 - - - 7.236.099 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

pihak berelasi - Related parties -
jangka pendek 462.950 - - - 462.950 short term
Pihak ketiga 8.473.423 - - - 8.473.423 Third parties

Liabilitas pembiayaan
konsumen - Current maturities
 jatuh tempo of consumer finance
dalam satu tahun 5.185.739 - - - 5.185.739 liabilities

Liabilitas sewa
pembiayaan - Current maturities
jatuh tempo dalam of finance lease
satu tahun 5.157.302 - - - 5.157.302 liabilities

Liabilitas imbalan kerja
karyawan jangka Short-term
pendek 14.449.569 - - - 14.449.569 employee benefit

Utang bank jangka
panjang - jatuh tempo Long term bank loans
dalam satu tahun 38.500.000 - - - 38.500.000 - current maturities

Saldo dipindahkan 135.782.399 - - - 135.782.399 Balance carried forward
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan) Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu
pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak. (lanjutan)

The table below summarises the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on contractual
payments. (continued)

Kurang dari 1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ >5 tahun/ Total/
Less than 1 year 1-2 years 2-5 years >5 years Total

1 Januari 2010/
31 Desember 2009 January 1, 2010/
(lanjutan) December 31, 2009

(continued)

Balance
Saldo dipindahkan 135.782.399 - - - 135.782.399 brought forward

Utang lain-lain - Other payables -
pihak berelasi - related parties -
jangka panjang - 383.345.952 - - 383.345.952 long-term

Liabilitas pembiayaan
konsumen - setelah
dikurangi bagian Consumer finance
jatuh dalam liabilities - net of
satu tahun - 4.326.899 1.729.306 - 6.056.205 current maturities

Liabilitas sewa
pembiayaan -
setelah dikurangi
bagian jatuh Finance lease
tempo dalam liabilities - net of
satu tahun - 3.164.011 704.613 - 3.868.624 current maturities

Utang bank jangka
panjang - setelah
dikurangi bagian Long term bank
jatuh tempo dalam loan - net of
satu tahun - 518.270.299 - - 518.270.299 maturities

135.782.399 909.107.161 2.433.919 - 1.047.323.479

36. INFORMASI SEGMEN 36. SEGMENT INFORMATION

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari
2010/31 Desember 2009, Grup menjalankan dan
mengelola usahanya dalam 1 (satu) segmen yaitu
perkebunan kelapa sawit serta menjual produknya
di 1 (satu) wilayah yaitu Kalimantan Tengah.

As of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011
and 2010 and January 1, 2010/December 31,
2009, the Group operates and manages its
business in 1 (one) segment that is oil palm
plantations and sells its products in 1 (one) region
that is Central Kalimantan.
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36. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 36. SEGMENT INFORMATION (continued)

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni
2013 dan 2012, serta tahun yang berakhir
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, penjualan
Grup kepada pelanggan yang melebihi 10% dari
jumlah penjualan konsolidasian adalah sebagai
berikut:

For the six-month periods ended June 30, 2013
and 2012 and for the years ended December 31,
2012, 2011 and 2010, the Group’s sales to
customers that exceed 10% of total consolidated
sales were as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

PT Sinar Alam Permai 427.401.188 516.466.856 908.051.333 975.462.112 806.283.307 PT Sinar Alam Permai
PT Sinar Mas Agro Resources PT Sinar Mas Agro Resources

and Technology Tbk 254.632.776 177.180.845 386.960.607 88.168.546 - and Technology Tbk
PT Wilmar Nabati Indonesia 113.852.137 38.077.331 159.796.218 292.857.564 83.147.724 PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Asianagro Agungjaya 39.002.382 128.810.359 395.051.055 - - PT Asianagro Agungjaya

Persentase dari jumlah penjualan/Percentage of total sales

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

PT Sinar Alam Permai 48% 59% 48% 71% 88% PT Sinar Alam Permai
PT Sinar Mas Agro Resources PT Sinar Mas Agro Resources and

and Technology Tbk 29% 20% 21% 6% - TechnologyTbk
PT Wilmar Nabati Indonesia 13% 4% 8% 21% 9% PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Asianagro Agungjaya 4% 15% 21% - - PT Asianagro Agungjaya

37. AREA PERKEBUNAN 37. PLANTATION AREA
31 Desember/December 31,

30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Dalam Ha (tidak diaudit) In Ha (unaudited)
Tanaman menghasilkan 32.562 32.013 28.420 23.880 18.147 Mature plantations
Tanaman belum

menghasilkan 670 1.153 4.543 8.675 13.836 Immature plantations
Lain-lain 7.139 7.205 7.408 7.816 8.388 Others

40.371 40.371 40.371 40.371 40.371

Seluruh area perkebunan di atas berlokasi di
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

All plantations area above are located in
Kotawaringin Barat, Central Kalimantan.

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

30 Juni 2013/ 31 Desember 2012/ 31 Desember 2011/
June 30, 2013 December 31, 2012 December 31, 2011

Mata Mata Mata
Uang Asing/ Uang Asing/ Uang Asing/
(nilai penuh) (nilai penuh) (nilai penuh)

Foreign Ekuivalen/ Foreign Ekuivalen/ Foreign Ekuivalen/
Currency Equivalent Currency Equivalent Currency Equivalent

(full amount) in Rp (full amount) in Rp (full amount) in Rp

Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents

Dalam Dolar AS US$ 87.273 866.541 US$1,259,048 12.174.991 US$ 10,932,808 99.138.703 In US Dollar
Piutang usaha Trade receivables

Dalam Dolar AS US$ 9.322 92.558 - - US$ 21,021 190.617 In US Dollar
Piutang lain-lain Other receivables

Dalam Dolar AS - - - - US$ 225,072 2.040.953 In US Dollar

959.099 12.174.991 101.370.273
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38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING (lanjutan)

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)

30 Juni 2013/ 31 Desember 2012/ 31 Desember 2011/
June 30, 2013 December 31, 2012 December 31, 2011

Mata Mata Mata
Uang Asing/ Uang Asing/ Uang Asing/
(nilai penuh) (nilai penuh) (nilai penuh)

Foreign Ekuivalen/ Foreign Ekuivalen/ Foreign Ekuivalen/
Currency Equivalent Currency Equivalent Currency Equivalent

(full amount) in Rp (full amount) in Rp (full amount) in Rp

Liabilitas Liabilities
Utang lain-lain pihak ketiga Other payables - third parties

Dalam Dolar AS US$ 130 1.291 US$937 9.061 US$ 100,868 914.671 In US Dollar
Utang lain-lain pihak ketiga Other payables - third parties

Dalam Euro - - - - EUR 367 4.308 In Euro
Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities

Dalam Dolar AS - - - - US$ 3,385 30.695 In US Dollar

1.291 9.061 949.674

Aset moneter neto 957.808 12.165.930 100.420.599 Net monetary assets

31 Desember 2010/ 1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/
December 31, 2010 January 1, 2010/ December 31, 2009

Mata uang asing Ekuivalen Mata uang asing Ekuivalen
(nilai penuh)/ dalam Rupiah/ (nilai penuh)/ dalam Rupiah/

Foreign currency Equivalent Foreign currency Equivalent
(full amount) in Rp (full amount) in Rp

Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents

dalam Dolar AS US$ 21,447 192.845 49.111 in US Dollar
Liabilitas Liabilities
Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities

dalam Dolar AS US$ 22,790 204.905 - in US Dollar

(Liabilitas)/aset moneter neto (12.060) 49.111 Net monetary (liabilities)/assets

Apabila posisi aset neto dalam mata uang selain
Rupiah pada tanggal 30 Juni 2013 dinyatakan
dengan menggunakan kurs tengah nilai tukar mata
uang asing pada tanggal 22 Oktober 2013 maka
aset dalam mata uang asing neto akan meningkat
sebesar lebih kurang Rp136.209.

If the net position of assets in currencies other than
Rupiah as of June 30, 2013, is reflected using the
middle rates of exchange as of October 22, 2013,
the net assets in foreign currencies will increase
approximately by Rp136,209.

39. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, KOMITMEN DAN
KONTINJENSI

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES

Perjanjian jasa dan pengelolaan Service and management agreement

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan
menandatangani Perjanjian Jasa dan Pengelolaan
(Service and Management Agreement) dengan
PT Tanjung Sawit Abadi (“TSA”) dan PT Sawit Multi
Utama (“SMU”), pihak berelasi. Berdasarkan
perjanjian, Perseroan berkewajiban untuk
mengelola, mengawasi dan mengambil-alih
aktivitas di perkebunan kelapa sawit dan pabrik
kelapa sawit milik TSA dan SMU. TSA dan SMU
akan membayar biaya atas jasa tersebut sebesar
AS$150 (nilai penuh) per hektar untuk area
tanaman menghasilkan atau belum menghasilkan
dan akan membayar biaya jasa titip olah sebesar
AS$20 (nilai penuh) per ton CPO yang diproduksi
dari pabrik kelapa sawit milik Perseroan. Perjanjian
ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

On June 30, 2013, the Company entered into a
Service and Management Agreement with
PT Tanjung Sawit Abadi (“TSA”) and PT Sawit
Multi Utama (“SMU”), related parties. Under these
agreement, the Company engages to manage,
supervise and undertake the operation of TSA and
SMU’s oil palm plantation and palm oil mill. TSA
and SMU will paid service fee amounted to
US$150 (full amount) per hectare of either the
matured or immatured plantation area and toll-in
fee amounted to US$20 (full amount) for each
tonne of CPO produced from the Company’s palm
oil mill. The agreement will be expired on June 30,
2017.
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39. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, KOMITMEN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

Perjanjian pemasaran Marketing agreement

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan
menandatangani Perjanjian Pemasaran (Marketing
Agreement) dengan TSA dan SMU, pihak berelasi.
Berdasarkan perjanjian, Perseroan setuju bertindak
sebagai agen untuk dan atas nama TSA dan SMU
untuk melaksanakan semua aktivitas administrasi,
pemasaran dan jasa lainnya yang terkait dengan
pemasaran produk, termasuk ikut serta dalam
perikatan kontrak penjualan dan penyediaan
layanan sehubungan dengan produk yang
dihasilkan oleh TSA dan SMU. TSA dan SMU akan
membayar biaya atas jasa pemasaran tersebut
sebesar AS$10 per ton untuk CPO dan AS$5 per
ton PK yang dijual oleh Perseroan. Perjanjian ini
akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

On June 30, 2013, the Company entered into a
Marketing Agreement with TSA and SMU, related
parties. Under these agreement, the Company
agrees as an agent for and on behalf of TSA and
SMU, to perform all administrative activities,
marketing and other services which are necessarily
associated with the marketing of the products,
including the entry into sales contracts and
provision of the services in respect of the products
which produced by both companies. SMU and TSA
will paid marketing fee amounted to US$10 for
each tonne of CPO and US$5 for each tonne of PK
sold by the Company. The agreement will be
expired on June 30, 2017.

Kontrak penjualan komoditas Contract of sale commodity

Pada tanggal 7 Januari 2013, Perseroan bersama
dengan entitas anak (KSA dan MMS) dan
PT Sinar Alam Permai menandatangani Perjanjian
Jual Beli Minyak Kelapa Sawit sebanyak 1.000 MT
per minggu, dengan jangka waktu penyerahan dari
7 Januari 2013 hingga 27 Desember 2013.

On January 7, 2013, the Company together with
subsidiaries (KSA and MMS) and PT Sinar Alam
Permai entered into a sale and purchase
agreement of Crude Palm Oil of 1,000 MT per
week for delivery period from January 7, 2013 until
December 27, 2013.

Penjamin fasilitas pinjaman bank entitas anak Guarantor of bank loan facility of subsidiary

Pada tanggal 25 Maret 2011, Perseroan
memberikan jaminan korporasi atas fasilitas
pinjaman yang diterima MMS dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Catatan 22) yang meliputi seluruh
jumlah pinjaman yang wajib dibayar oleh MMS
kepada Bank. Jaminan ini berlaku hingga MMS
melunasi seluruh fasilitas pinjaman tersebut, yang
akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018.

As of March 25, 2011, the Company acts as a
guarantor for a loan facility obtained by MMS from
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 22) which
covers all outstanding loans due by MMS to the
bank. This guarantee applies until MMS settled the
loan facilities, which will be due on December 31,
2018.

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 40. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

Perseroan The Company

Penyisihan saldo laba Appropriation of retained earnings

Berdasarkan Akta Notaris Eko Soemarno, S.H.
tanggal 30 Juli 2013 mengenai Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku
2012 pada tanggal 22 Juli 2013, para pemegang
saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar
Rp6.618.935 sebagai dana cadangan umum.

Based on Notarial Deed No. 12 of Eko Soemarno,
S.H. dated July 30, 2013 regarding Annual
Shareholders General Meeting for period 2012 on
July 22, 2013, the shareholders approved the
appropriation of retained earnings to general
reserve amounting to Rp6,618,935.
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40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

40. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Perubahan Anggaran Dasar Amendment of Article of Association

Pada tanggal 17 September 2013, berdasarkan
pernyataan keputusan pemegang saham yang
telah disahkan oleh Akta Notaris Dedy Syamri,
S.H., No. 2 pada tanggal 17 September 2013, para
pemegang saham setuju untuk melakukan
amandemen atas Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan. Dengan demikian, ruang lingkup
kegiatan Perseroan berubah menjadi pertanian,
perdagangan, pemborongan, industri, jasa dan
percetakan.

On September 17, 2013, based on the
Shareholders’ resolution which was notarized
under Notarial Deed No. 2 of Dedy Syamri, S.H.,
dated September 17, 2013, the shareholders
approved to amend Article No. 3 of the Articles of
Association of the Company. Thus, the scope of
activities of the Company changed to agriculture,
trade, contractor, industry, service and printing.

Pada tanggal 3 Agustus 2013, berdasarkan
pernyataan keputusan pemegang saham yang
telah disahkan oleh Akta Notaris Dedy Syamri,
S.H., No. 1 pada tanggal 12 Agustus 2013, para
pemegang saham setuju untuk:

On August 3, 2013, based on the Shareholders’
resolution which was notarized under Notarial
Deed No. 1 of Dedy Syamri, S.H., dated
August 12, 2013, the shareholders agreed:

i) Mengubah status Perseroan dari Perseroan
tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan
mengubah nama Perseroan menjadi PT Sawit
Sumbermas Sarana Tbk.

i) Change the Company’s status from a non-
public Company to a public Company and to
change the Company’s name to PT Sawit
Sumbermas Sarana Tbk.

ii) Melakukan penawaran umum perdana
Perseroan melalui pengeluaran saham baru
dari dalam simpanan (portepel) Perseroan
sebanyak-banyaknya sebesar 1.500.000.000
atau jumlah saham lainnya sebagaimana
ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan,
untuk ditawarkan kepada masyarakat, baik
secara domestik/lokal maupun international
serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

ii) Conduct an initial public offering (IPO) and list
the Company’s shares in the Indonesian
Stock Exchange through the issuance of the
deposit (treasury) of the Company as much
1,500,000,000 shares or the number of
shares as may be determined by the Board of
Commissioners, to be offered to the public,
both domestic/local or international and listed
on the Indonesia Stock Exchange.

iii) Menyesuaikan Anggaran Dasar dengan
peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK)
No. I.X.J.I.

iii) Ammend the Articles of Association to
conform to the regulation of the Capital
Market and Financial Institution Supervisory
Agency (BAPEPAM-LK) No. I.X.J.I.

iv) Melaksanakan program pemberian opsi
kepemilikan saham Perseroan untuk
manajemen (Direksi dan Dewan Komisaris,
kecuali Komisaris Independen) dan karyawan
Perseroan atau Management and Employeees
Stock Option (“MESOP”) dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham
yang ditawarkan dalam penawaran umum
saham perdana.

iv) To implement the option entitlements of
shares ownership to management (Directors
and Board of Commissioners, except for the
Independent Commissioner) and employees
of the Company or the Management and
Employeees Stock Option ("MESOP") at the
maximum of 10% of all of the issued shares in
the initial public offering.
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40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

40. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Perseroan (lanjutan) The Company (continued)

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan) Amendment of Article of Association
(continued)

v) Menyetujui perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi menjadi sebagai
berikut:

v) To approve changes of Board of
Commissioners and Directors as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama Bungaran Saragih President Commissioner
Komisaris Marzuki Usman Commissioner

Direksi Directors
Direktur Utama Rimbun Situmorang President Director
Direktur, merangkap Director concurrently

Direktur tidak terafiliasi Harry Mohammad Nadir as Unaffiliated director
Direktur Vallauthan Subraminam Director
Direktur Ramzi Sastra Director

Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
42979.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 15 Agustus
2013.

This amendment has been approved by the
Minister of Justice and Human Rights of the
Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-
42979.AH.01.02.Tahun 2013 dated August 15,
2013.

PT Ahmad Saleh Perkasa PT Ahmad Saleh Perkasa

Pada tanggal 3 Oktober 2013, berdasarkan
pernyataan keputusan pemegang saham yang
telah disahkan oleh Akta Notaris Lya Indah
Novelya, S.H., M.Kn., No. 8 pada tanggal
3 Oktober 2013, para pemegang saham ASP
menyetujui perubahan susunan Komisaris dan
Direksi menjadi sebagai berikut:

On October 3, 2013, based on the Shareholders’
resolution which was notarized under Notarial
Deed No. 8 of Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn.,
dated October 3, 2013, the shareholders of ASP
approved changes of Commissioner and Director
as follows:

Komisaris Commissioner
Komisaris Budi Setiawan Commissioner

Direksi
Direktur Joko Maryanto Director

PT Sawit Mandiri Lestari PT Sawit Mandiri Lestari

Pada tanggal 30 September 2013, berdasarkan
pernyataan keputusan pemegang saham yang
telah disahkan oleh Akta Notaris Lya Indah
Novelya, S.H., M.Kn., No. 349 pada tanggal 30
September 2013, para pemegang saham SML
menyetujui perubahan susunan Komisaris dan
Direksi menjadi sebagai berikut:

On September 30, 2013, based on the
Shareholders’ resolution which was notarized
under Notarial Deed No. 349 of Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., dated September 30, 2013, the
shareholders of SML approved changes of
Commissioner and Director as follows:

Komisaris Commissioner
Komisaris Agan Zaliswoyo Commissioner

Direksi Director
Direktur Edward Mangatas Lumban Tobing Director
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yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

188

41. TRANSAKSI NON-KAS 41. NON-CASH TRANSACTIONS

Berikut ini transaksi non kas penting Listed below are significant non-cash transactions
30 Juni 2013/ 31 Des. 2012/ 31 Des. 2011/ 31 Des. 2010/
June 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010

Reklasifikasi tanaman belum menghasilkan Reclassification of immature plantations
ke tanaman menghasilkan 23.870.528 103.585.289 141.046.832 203.429.797 to mature plantations

Penambahan aset tetap melalui Acquisition of fixed assets through
sewa pembiayaan - 16.272.649 25.815.622 21.570.027 finance lease

Penambahan aset tetap melalui Acquisition of fixed assets through
liabilitas pembiayaan konsumen 3.996.918 15.743.604 11.041.808 6.569.075 consumer finance liabilities

Kapitalisasi penyusutan aset tetap Capitalization of depreciation of fixed
ke tanaman belum menghasilkan 356.087 1.232.503 4.716.609 5.292.264 assets to immature plantations

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian Reclassification of construction in
ke aset tetap 105.295.386 44.833.334 120.329.350 14.417.285 progress to fixed assets

Reklasifikasi aset sewaan ke aset Reclassification of leased assets into
tetap 10.299.940 8.616.776 6.305.199 5.365.963 fixed assets

42. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

42. PURPOSE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan
disusun dengan tujuan untuk dicantumkan dalam
prospektus sehubungan dengan rencana
penawaran umum saham perdana Perseroan di
Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan
tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan
lain.

These consolidated financial statements were
prepared solely for inclusion in the prospectus in
connection with the proposed initial public offering
of the equity securitties of the Company on the
Indonesia Stock Exchange and is not intended to
be and should not be used for any other purposes.

43. REKLASIFIKASI AKUN 43. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Beberapa angka perbandingan dalam laporan
keuangan konsolidasian tahun 2012, 2011 dan
2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan
ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Certain comparative figures in the 2012, 2011 and
2010 consolidated financial statements have been
reclassified to conform to the requirements
regarding the presentation and disclosures of the
financial statements as of and for the six-month
period ended June 30, 2013. These
reclassifications are as follows:

2012
Dilaporkan 2012

sebelumnya/ Diklasifikasikan
As previously Reklasifikasi/ kembali/

reported Reclassification As reclassified

Akun-akun laporan
Laba rugi komprehensif Consolidated statement of
konsolidasian comprehensive income accounts

BEBAN OPERASI OPERATING EXPENSES
Pendapatan/(beban) usaha Other operating

lain-lain, neto 16.585.720 (218.653) 16.367.067 income/(expenses), net

LABA USAHA 876.156.295 (218.653) 875.937.642 OPERATING INCOME

Beban keuangan (142.512.887) 218.653 (142.294.234) Finance costs

LABA PERIODE/ INCOME FOR
TAHUN BERJALAN SETELAH THE FOR PERIODE/YEAR
EFEK PENYESUAIAN AFTER THE EFFECT OF
PROFORMA 561.695.124 - 561.695.124 PROFORMA ADJUSTMENT
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The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

189

43. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) 43. ACCOUNT RECLASSIFICATION (continued)

Beberapa angka perbandingan dalam laporan
keuangan konsolidasian tahun 2012, 2011 dan
2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan
ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

Certain comparative figures in the 2012, 2011 and
2010 consolidated financial statements have been
reclassified to conform to the requirements
regarding the presentation and disclosures of the
financial statements as of and for the six-month
period ended June 30, 2013. These
reclassifications are as follows: (continued)

2011
Dilaporkan 2011

sebelumnya/ Diklasifikasikan
As previously Reklasifikasi/ kembali/

reported Reclassification As reclassified

Akun-akun laporan
Laba rugi komprehensif Consolidated statement of
konsolidasian comprehensive income accounts

BEBAN POKOK PENJUALAN (586.460.769) (30.214) (586.490.983) COST OF SALES

BEBAN OPERASI OPERATING EXPENSES
General and

Beban umum dan administrasi (169.127.499) 30.214 (169.097.285) administration expenses
Pendapatan/(beban) usaha Other operating

lain-lain, neto 24.294.466 (630.553) 23.663.913 income/(expenses), net

LABA USAHA 631.119.026 (630.553) 630.488.473 OPERATING INCOME

Beban keuangan (127.522.065) 630.553 (126.891.512) Finance costs

LABA PERIODE/ INCOME FOR
TAHUN BERJALAN SETELAH THE FOR PERIODE/YEAR
EFEK PENYESUAIAN AFTER THE EFFECT OF
PROFORMA 378.075.226 - 378.075.226 PROFORMA ADJUSTMENT

2010
Dilaporkan 2010

sebelumnya/ Diklasifikasikan
As previously Reklasifikasi/ kembali/

reported Reclassification As reclassified

Akun-akun laporan
posisi keuangan Consolidated statement of
konsolidasian financial position accounts

ASET ASSETS
Biaya dibayar di muka 718.834 113.917 832.751 Prepaid expenses
Uang muka - pihak ketiga 167.609 (113.917) 53.692 Advances - third parties

JUMLAH ASET 1.526.457.556 - 1.526.457.556 TOTAL ASSETS
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
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KONSOLIDASIAN
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2011 dan 2010 dan periode enam bulan

yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit)

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and for the six-month periods

ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
with comparative figures as of

January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,
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44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

44. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

Grup sebelumnya telah menerbitkan laporan
keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman &
Surja dengan Laporan Auditor Independen
No. RPC-4442/PSS/2013 bertanggal 2 September
2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2012 yang telah direviu oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman &
Surja dengan Laporan atas Reviu Informasi
Keuangan Interim No. RPC-774/PSS/2013/DAU
bertanggal 2 September 2013 dengan angka
perbandingan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Labib Y
Wardiman dan Rekan No. LAI-08.1/VIII-13/LYW
bertanggal 16 Agustus 2013. Sehubungan dengan
rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran
saham perdana kepada umum dan untuk
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”), Grup menerbitkan kembali laporan
keuangan konsolidasian yang disebut diatas,
dengan perubahan dan tambahan pengungkapan
dalam laporan keuangan konsolidasian yaitu
Catatan 1, 4, 15, 22, 29, 33, 36, 38, 39 dan 40.

The Group previously has issued its consolidated
financial statements for the six-month period ended
June 30, 2013 and years ended December 31,
2012, 2011 and 2010 which have been audited by
Public Accounting Firm Purwantono, Suherman &
Surja with Independent Auditors’ Reports
No. RPC-4442/PSS/2013 dated September 2,
2013 and for the six-month period ended June 30,
2012 which have been reviewed by Public
Accounting Firm Purwantono, Suherman & Surja
with Report on Review of Interim Financial
Information No. RPC-774/PSS/2013/DAU dated
September 2, 2013 with comparative figures for the
year ended January 1, 2010/December 31, 2009
which have been audited by Public Accounting
Firm Labib Y Wardiman dan Rekan with
Independent Auditors’ Reports No. LAI-08.1/VIII-
13/LYW dated August 16, 2013. In connection with
the Company’s plan to propose public offering of
the equity securities on Indonesia Stock Exchange
and to comply with Financial Services Authority
(“FSA”) regulations, the Group has reissued the
above consolidated financial statements, with
modification and additional disclosures in the
consolidated financial statements which are Notes
1, 4, 15, 22, 29, 33, 36, 38, 39 and 40.
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Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, entitas induk, yang
merupakan informasi tambahan dalam laporan
keuangan konsolidasian PT Sawit Sumbermas Sarana
Tbk dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 30 Juni
2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011
dan 2010 dengan angka perbandingan pada tanggal
1 Januari 2010/31 Desember 2009.

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN

TERSENDIRI
30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

dengan angka perbandingan pada tanggal 
1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

The following information are the separate financial
statements of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, a
parent entity, which are presented as supplementary
information to the consolidated financial statements of
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk and Subsidiaries as
of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and
2010 and for the six-month periods ended June 30,
2013 and 2011 (unaudited) and for the years ended
December 31, 2012, 2011 and 2010 with comparative
figures as of January 1, 2010/December 31, 2009.

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
SEPARATE STATEMENTS OF

FINANCIAL POSITION
June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and

2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

1 Januari 2010/
31 Desember/ 2009/

30 Juni/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ January 1, 2010/
June 30, December 31, December 31, December 31, December 31,

2013 2012 2011 2010 2009

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 69.127.378 321.043.440 62.388.506 76.298.618 49.105.766 Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas Restricted cash and

yang dibatasi penggunaannya - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables

Pihak berelasi - - - 14.992.756 - Related parties
Pihak ketiga 3.773.987 4.514.361 458.123 - - Third parties

Piutang lain-lain Other receivables
Pihak berelasi - 209.113.182 110.233.892 128.611.350 141.424.618 Related parties
Pihak ketiga 9.080.219 7.238.154 4.626.669 207.269 348.093 Third parties

Pinjaman kepada pihak berelasi 181.789.963 - 301.000.000 - - Loans to related parties
Persediaan 28.633.495 54.011.069 34.912.051 15.712.710 8.802.832 Inventories
Pajak dibayar di muka 1.648.353 - - - - Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka 810.674 1.808.465 662.979 545.062 159.980 Prepaid expenses
Uang muka - pihak ketiga 49.724.938 - - - - Advances - third parties

TOTAL ASET LANCAR 344.589.007 599.728.671 516.282.220 238.367.765 199.841.289 TOTAL CURRENT ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak

berelasi 20.922.114 - 479.265.040 305.079.515 128.306.890 Other receivables - related parties
Pinjaman kepada pihak berelasi - 94.000.000 110.000.000 - - Loan to a related party
Tanaman perkebunan Plantation assets

Mature plantations
Tanaman menghasilkan (net of accumulated

(setelah dikurangi akumulasi amortization of
amortisasi Rp120.574.111 tahun Rp120,574,111 in 2013;
2013; Rp107.422.143 tahun 2012; Rp107,422,143 in 2012,
Rp82.080.941 tahun 2011; Rp82,080,941 in 2011;
Rp60.755.303 tahun 2010; Rp60,755,303 in 2010 and
dan Rp40.721.803 tahun 2009) 405.504.591 400.006.189 369.096.241 339.914.692 287.589.096 Rp40,721,803 in 2009)

Tanaman belum menghasilkan 12.405.388 27.630.066 68.835.134 85.676.248 129.494.857 Immature plantations
Fixed assets (net of accumulated

Aset tetap (setelah dikurangi depreciation Rp220,880,513
akumulasi penyusutan Rp220.880.513 in 2013; Rp190,810,506
tahun 2013; Rp190.810.506 in 2012, Rp134,434,246
tahun 2012; Rp134.434.246 tahun 2011; in 2011;  Rp102,500,740
Rp102.500.740 tahun 2010 in 2010 and Rp75,152,159
dan Rp75.152.159 tahun 2009) 372.745.218 380.030.501 233.688.424 194.757.680 130.205.797 in 2009)

Investasi saham 598.535.000 38.625.000 150.000 - - Investment in shares of stock
Aset pajak tangguhan, neto 1.034.121 - - - - Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya 7.535.093 4.635.629 2.149.755 564.136 120.458 Other non-current assets

TOTAL
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 1.418.681.525 944.927.385 1.263.184.594 925.992.271 675.717.098 NON-CURRENT ASSETS

TOTAL ASET 1.763.270.532 1.544.656.056 1.779.466.814 1.164.360.036 875.558.387 TOTAL ASSETS
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN

TERSENDIRI (lanjutan)
30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan 

2011 dan 2010 dengan angka perbandingan pada 
tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
SEPARATE STATEMENTS OF

FINANCIAL POSITION (continued)
June 30, 2013 and December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

1 Januari 2010/
31 Desember/ 2009/

30 Juni/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ January 1, 2010/
June 30, December 31, December 31, December 31, December 31,

2013 2012 2011 2010 2009

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - Short-term bank loan
Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi - - 94.958 3.334.872 7.513.712 Related parties
Pihak ketiga 7.928.891 13.703.179 41.869.201 32.378.283 25.436.282 Third parties

Pendapatan diterima di muka 377.291 41.040.092 20.780.018 14.680.759 26.886.298 Unearned revenue
Utang pajak 12.011.828 54.359.326 162.407.696 108.441.962 49.467.858 Taxes payable
Beban akrual 30.801.655 24.700.344 36.777.243 2.835.778 6.577.621 Accrued expenses
Utang lain-lain Other payables

Pihak berelasi - 56.413.792 97.617.279 193.720.225 70.834.381 Related parties
Pihak ketiga 26.307.588 34.978.241 20.587.717 8.148.529 5.032.315 Third parties

Liabilitas imbalan kerja Short-term employee benefit
karyawan jangka pendek 10.158.259 17.081.686 13.883.233 8.436.600 9.332.781 liabilities

Liabilitas pembiayaan konsumen Current maturities of
jatuh tempo dalam satu tahun 5.534.417 3.696.183 3.285.928 5.441.499 5.185.739 consumer finance liabilities

Liabilitas sewa pembiayaan jatuh Current maturities of
tempo dalam satu tahun 8.008.321 9.632.284 9.285.173 6.150.545 5.157.302 finance lease liabilities

Utang bank jangka panjang yang Current maturities of long
akan jatuh tempo dalam satu tahun 120.000.000 120.000.000 100.000.000 230.928.219 36.616.000 -term bank loans

Pinjaman dari pihak berelasi 50.000.000 50.000.000 - - - Loan from a related party

TOTAL LIABILITAS
JANGKA PENDEK 296.128.250 450.605.127 531.588.446 614.497.271 248.040.289 TOTAL CURRENT LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - pihak

berelasi 68.501.684 - 2.953.461 244.661.081 309.879.764 Other payables - related parties
Pinjaman dari pihak berelasi - - 50.000.000 - - Loan from a related party
Liabilitas pembiayaan konsumen

- setelah dikurangi bagian Consumer finance  liabilities -
jatuh tempo dalam satu tahun 2.300.564 4.172.959 2.198.069 3.319.539 6.056.205 net of current maturities

Liabilitas sewa pembiayaan
- setelah dikurangi bagian Finance lease liabilities - net of
jatuh tempo dalam satu tahun 2.748.638 6.415.285 10.316.776 6.166.023 3.868.624 current maturities

Utang bank jangka panjang -
setelah dikurangi bagian jatuh Long-term bank loan
tempo dalam satu tahun 580.000.000 640.000.000 760.000.000 - 230.928.219 - net of current maturities

Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefit
karyawan jangka panjang 15.752.135 14.783.372 11.077.165 6.748.766 4.672.443 liabilites

Liabilitas pajak tangguhan, neto - 1.269.772 7.748.745 6.176.731 4.387.011 Deferred tax liabilities, net

TOTAL LIABILITAS TOTAL NON-CURRENT
JANGKA PANJANG 669.303.021 666.641.388 844.294.216 267.072.140 559.792.266 LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS 965.431.271 1.117.246.515 1.375.882.662 881.569.411 807.832.555 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY
Modal saham Share capital

Modal dasar - 32.100.000.000 Authorized - 32,100,000,000
(2012: 15.000.000.000; (2012: 15,000,000,000;
2011 dan 2010 dan 2011and 2010 and 2009:
2009: 500.000) lembar saham 500,000) shares at par
nilai nominal Rp100 (2011, 2010 value per share of Rp100
dan 2009: Rp100.000) (2011, 2010 and 2009:
(nilai penuh) per saham Rp100,000) (full amount)

Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid -
penuh - 8.025.000.000 8,025,000,000
(2012: 4.125.000.000; (2012: 4,125,000,000;
2011, 2010 dan 2011, 2010 and 2009:
2009: 125.000) lembar saham 802.500.000 412.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 125,000) shares

Saldo laba (4.660.739) 14.909.541 391.084.152 270.290.625 55.225.832 Retained earnings

TOTAL EKUITAS 797.839.261 427.409.541 403.584.152 282.790.625 67.725.832 TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS 1.763.270.532 1.544.656.056 1.779.466.814 1.164.360.036 875.558.387 AND EQUITY
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

TERSENDIRI
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
SEPARATE STATEMENTS

OF COMPREHENSIVE INCOME
For the six-month periods ended

June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

PENJUALAN 482.818.180 461.130.597 1.098.799.425 1.042.328.939 877.026.034 SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN (260.723.159) (208.345.276) (489.489.341) (460.670.187) (465.147.837) COST OF SALES

LABA BRUTO 222.095.021 252.785.321 609.310.084 581.658.752 411.878.197 GROSS INCOME

Beban penjualan (8.263.012) (6.253.389) (14.007.478) (13.105.368) (9.107.051) Selling expenses
General and administrative

Beban umum dan administrasi (23.271.183) (44.287.676) (74.610.157) (141.244.760) (72.669.392) expenses
(Beban)/pendapatan usaha Other operating

lain-lain - neto (3.650.713) (5.665.856) 7.678.570 15.071.785 (2.329.291)  (expenses)/income - net

LABA USAHA 186.910.113 196.578.400 528.371.019 442.380.409 327.772.463 OPERATING INCOME

PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME/(EXPENSES)

Pendapatan dividen - - 1.210.000 - - Dividend income
Pendapatan keuangan 19.456.234 26.861.071 40.327.169 28.116.284 1.820.893 Finance income
Beban keuangan (42.259.525) (48.090.799) (97.453.129) (85.334.967) (34.129.947) Finance costs

(22.803.291) (21.229.728) (55.915.960) (57.218.683) (32.309.054)

LABA SEBELUM INCOME BEFORE CORPORATE
PAJAK PENGHASILAN BADAN 164.106.822 175.348.672 472.455.059 385.161.726 295.463.409 INCOME TAX

BEBAN PAJAK PENGHASILAN CORPORATE INCOME TAX
BADAN (43.677.102) (49.731.490) (126.629.670) (114.368.199) (80.398.616) EXPENSE

LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN 120.429.720 125.617.182 345.825.389 270.793.527 215.064.793 INCOME FOR THE YEAR

PENDAPATAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE
LAIN, SETELAH PAJAK - - - - - INCOME, NET OF TAX

TOTAL LABA KOMPREHENSIF, TOTAL COMPREHENSIVE
SETELAH PAJAK 120.429.720 125.617.182 345.825.389 270.793.527 215.064.793 INCOME, NET OF TAX
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TERSENDIRI
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
SEPARATE STATEMENTS OF

CHANGES IN EQUITY
For the six-month periods ended

June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended

December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

Modal saham
ditempatkan dan
disetor penuh/ Saldo laba/

Issued and fully Retained Total ekuitas/
paid share capital earnings Total equity

Saldo tanggal 1 Januari 2010/
31 Desember 2009/
Balance as of January 1, 2010/
December 31, 2009 12.500.000 55.225.832 67.725.832
Jumlah laba komprehensif untuk tahun 2010/
Total comprehensive income for 2010 - 215.064.793 215.064.793

Saldo tanggal 31 Desember 2010/
Balance as of December 31, 2010 12.500.000 270.290.625 282.790.625

Total laba komprehensif untuk tahun 2011/
Total comprehensive income for 2011 - 270.793.527 270.793.527

Dividen/Dividend - (150.000.000) (150.000.000)

Saldo tanggal 31 Desember 2011/
Balance as of December 31, 2011 12.500.000 391.084.152 403.584.152

Total laba komprehensif untuk periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012/Total comprehensive income
for the six-month period ended June 30, 2012 - 125.617.182 125.617.182

Saldo tanggal 30 Juni 2012/
Balance as of June 30, 2012 12.500.000 516.701.334 529.201.334

Saldo tanggal 31 Desember 2011 /
Balance as of December 31, 2011 12.500.000 391.084.152 403.584.152

Tambahan modal saham/
Additional share capital 400.000.000 - 400.000.000

Total laba komprehensif untuk tahun 2012/
Total comprehensive income for 2012 - 345.825.389 345.825.389

Dividen tahun 2011/2011 dividend - (210.000.000) (210.000.000)
Dividen interim tahun 2012/
2012 interim dividend - (512.000.000) (512.000.000)

Saldo tanggal 31 Desember 2012/
Balance as of December 31, 2012 412.500.000 14.909.541 427.409.541

Tambahan modal saham/
Additional share capital 390.000.000 - 390.000.000

Dividen interim tahun 2013/
2013 interim dividend - (140.000.000) (140.000.000)

Total laba komprehensif untuk
enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013/Total comprehensive income
for the six-month period ended June 30, 2013 - 120.429.720 120.429.720

Saldo tanggal 30 Juni 2013/
Balance as of June 30, 2013 802.500.000 (4.660.739) 797.839.261
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
SEPARATE STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the six-month periods ended
June 30, 2013 and 2012 (unaudited)

and for the years ended
December 31, 2012 and 2011 and 2010
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan 491.652.300 497.796.348 1.224.883.204 1.067.863.695 850.903.499 Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok (293.258.509) (212.607.101) (574.616.286) (438.584.921) (440.429.215) Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan (49.083.100) (47.376.138) (77.042.956) (78.023.953) (59.763.851) Cash paid to employees

Kas yang dihasilkan dari operasi 149.310.691 237.813.109 573.223.962 551.254.821 350.710.433 Cash resulting from operations

Penghasilan bunga yang diterima 15.300.919 6.657.201 3.169.201 7.777.907 1.820.893 Interest income received
Pembayaran pajak penghasilan badan (84.121.807) (74.154.942) (249.332.868) (57.203.919) (16.996.112) Payment for income taxes
Beban keuangan yang dibayar (40.235.033) (45.628.813) (97.453.129) (83.368.300) (34.129.947) Finance costs paid
Penerimaan/(pembayaran) lainnya - neto (4.232.095) (9.979.551) 3.185.796 (352.037) (1.204.126) Other receipt/(payment) - net

Kas neto yang diperoleh Net cash provided by
dari aktivitas operasi 36.022.675 114.707.004 232.792.962 418.108.472 300.201.141 operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap (6.012.239) (1.017.532) (145.484.400) (12.508.651) (7.858.205) Acquisitions of fixed assets
Investasi saham (559.910.000) - (38.475.000) (150.000) - Investment in shares of stock
Penambahan tanaman belum Additions to immature

menghasilkan (3.298.751) (3.617.746) (14.443.772) (32.231.773) (29.285.020) plantations
Pembayaran uang muka aset tetap (1.784.791) (20.305.575) (833.685) - - Payment of advance for purchase
Pemberian pinjaman Loan provided (received byto

kepada pihak berelasi (181.789.963) - - (411.000.000) - related parties
Penerimaan kembali pinjaman Repayment of loan to

kepada pihak berelasi 94.000.000 - 411.000.000 - related parties
Perolehan dari pelepasan Proceeds from disposal of

aset tetap - - 3.005.000 419.384 - fixed asset
Penambahan aset Proceeds from disposal of

dalam penyelesaian (15.938.798) (45.256.756) (26.824.463) (23.990.182) (8.060.604) fixed asset

Kas neto yang (digunakan Net cash (used in)
untuk)/diperoleh dari provided by
aktivitas investasi (674.734.542) (70.197.609) 187.943.680 (479.461.222) (45.203.829) investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari/(pemberian kepada) Cash received from/(provided to)

pihak berelasi 202.120.576 288.052.039 279.386.771 (486.527.905) (174.086.285) related parties
Penerimaan setoran modal 390.000.000 - 400.000.000 - - Proceeds from capital contribution
Pembayaran liabilitas pembiayaan Repayment of consumer

konsumen (34.161) (25.908) (6.519.599) (5.444.741) (5.824.706) finance payable
Pembayaran utang Repayment of

sewa pembiayaan (5.290.610) (7.352.341) (12.948.880) (14.656.497) (9.277.469) lease liabilities
Pembayaran utang bank (60.000.000) (50.000.000) (100.000.000) (260.928.219) (36.616.000) Repayment of bank loan
Pembayaran dividen (140.000.000) (190.000.000) (722.000.000) (150.000.000) - Dividends paid
Penerimaan pinjaman dari Proceeds of loan from

pihak berelasi - - - 50.000.000 - related parties
Perolehan utang bank - - - 915.000.000 - Proceeds from bank loan

Kas neto yang diperoleh dari/
(digunakan untuk) Net cash provided by/
aktivitas pendanaan 386.795.805 40.673.790 (162.081.708) 47.442.638 (225.804.460) (used in) financing activities

(PENURUNAN)/ (DECREASE)/INCREASE IN
KENAIKAN NETO CASH AND
KAS DAN SETARA KAS (251.916.062) 85.183.185 258.654.934 (13.910.112) 29.192.852 CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN/PERIODE 321.043.440 62.388.506 62.388.506 76.298.618 49.105.766 AT BEGINNING OF YEAR/PERIOD

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN/PERIODE 69.127.378 147.571.691 321.043.440 62.388.506 78.298.618 AT END OF YEAR/ PERIOD
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Basis of preparation of the separate financial
statements

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal
Entitas Induk memilih untuk menyajikan laporan
keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya
dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam
laporan keuangan konsolidasian. Laporan
keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang
disajikan oleh entitas induk yang mencatat
investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan
pengendalian bersama entitas berdasarkan
kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan
pelaporan hasil dan aset neto investee.

PSAK No. 4 (Revised 2009) regulates that when a
Parent Entity elected to present the separate
financial statements, such financial statements
should be presented as supplementary information
to the consolidated financial statements. Separate
financial statements are those presented by a
parent, in which the investments in subsidiaries,
associate entity and joint control entity are
accounted for on the basis of the direct equity
interest rather than on the basis of the reported
results and net assets of the investees.

 Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
penyusunan Informasi keuangan Entitas Induk
adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Grup sebagaimana diungkapkan
dalam Catatan 2 atas laporan keuangan
konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada
entitas anak.

 Accounting policies adopted in the preparation of
the parent entity financial information are the same
as the accounting policies adopted in the
preparation of the Group’s consolidated financial
statements as disclosed in Note 2 to the
consolidated financial statements, except for
investments in subsidiaries.

 Penyertaan saham pada entitas anak dicatat pada
biaya perolehan. Entitas induk mengakui dividen
dari entitas anak pada laporan laba rugi entitas
induk ketika hak menerima dividen ditetapkan.

 Invesments in shares of stock of subsidiaries are
accounted for at acquisition cost. The parent entity
recognizes dividend from subsidiaries in the Parent
entity’s profit and loss when its right to receive the
dividend is established.
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

2. PENYERTAAN SAHAM 2. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,
2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember
2009, Entitas induk memiliki penyertaan saham
sebagai berikut:

As of June 30, 2013 and December 31, 2012,
2011 and 2010 and January 1, 2010/December
31, 2009 the parent entity has the following
invesments in shares of stock as follows:

30 Juni 2013/June 30, 2013

Persentase     Nilai tercatat Nilai tercatat
kepemilikan/ 1 Jan. 2013/ 30 Jun 2013/

Percentage of Carrying value Penambahan/ Pengurangan/ Carrying value
Entitas/Entity ownership Jan. 1, 2013 Additions Deduction Jun 30, 2013

Entitas anak/Subsidiaries
PT Mitra Mendawai Sejati 94,56% 18.900.000 196.227.000 - 215.127.000
PT Kalimantan Sawit Abadi 93,10% 18.750.000 150.000.000 - 168.750.000
PT Sawit Mandiri Lestari 99,84% 225.000 91.217.000 - 91.442.000
PT Ahmad Saleh Perkasa 99,36% 750.000 77.466.000 - 78.216.000

Entitas lainnya/Other entities
PT Citra Borneo Utama 9% - 22.500.000 - 22.500.000
PT Surya Borneo Industri 9% - 22.500.000 - 22.500.000

38.625.000 559.910.000 - 598.535.000

Investasi tersebut di atas merupakan investasi
saham pada entitas anak yang diakuisisi Entitas
Induk dalam kuartal ke 2 tahun 2013 melalui
akuisisi atas saham tambahan yang dikeluarkan.

The addition on the above investment represents
investment in shares of subsidiaries which were
acquired by the Parent Entity in 2nd quarter in 2013
through acquisition of additional shares issued.

31 Desember 2012/December 31, 2012

Persentase Nilai tercatat Nilai tercatat
kepemilikan/ 1 Jan. 2012/ 31 Des 2012/

Percentage of Carrying value Penambahan/ Pengurangan/ Carrying value
Entitas/Entity ownership Jan. 1, 2012 Additions Deduction Dec 31, 2012

Entitas anak/Subsidiaries
PT Mitra Mendawai Sejati 60% 150.000 18.750.000 - 18.900.000
PT Kalimantan Sawit Abadi 60% - 18.750.000 - 18.750.000
PT Sawit Mandiri Lestari 60,4% - 225.000 - 225.000
PT Ahmad Saleh Perkasa 60% - 750.000 - 750.000

150.000 38.475.000 - 38.625.000

Investasi tersebut di atas merupakan investasi
saham pada entitas anak yang diakuisisi Entitas
Induk dalam kuartal ke 4 tahun 2012 melalui
akuisisi atas saham tambahan yang dikeluarkan.

The addition on the above investment represents
investment in shares of subsidiaries which were
acquired by the Parent Entity in 4th quarter in 2012
through acquisition of additional shares issued.
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

2. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) 2. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK
(continued)

31 Desember 2011/December 31, 2011

Persentase Nilai tercatat Nilai tercatat
kepemilikan/ 1 Jan. 2011/ 31 Des 2011/

Percentage of Carrying value Penambahan/ Pengurangan/ Carrying value
Entitas/Entity ownership Jan. 1, 2011 Additions Deduction Dec 31, 2011

Entitas lainnya/Other entities
PT Mitra Mendawai Sejati 1% - 150.000 - 150.000

3. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI

3. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Piutang usaha Trade receivables
Entitas anak Subsidiariy
PT Kalimantan Sawit Abadi - - - 14.992.756 - PT Kalimantan Sawit Abadi

Piutang lain-lain - lancar Other receivables - current
Entitas anak Subsidiaries
PT Sawit Mandiri Lestari - 91.217.058 176.203 151.116 147.391 PT Sawit Mandiri Lestari
PT Mitra Mendawai Sejati - 40.429.574 66.998.450 127.349.390 86.590.058 PT Mitra Mendawai Sejati
PT Ahmad Saleh Perkasa - 77.466.550 753.886 - - PT Ahmad Saleh Perkasa

Entitas yang memiliki
pengaruh signifikan Entity which has significant
terhadap Grup influence to the Group

PT Citra Borneo Indah - - 11.212.059 747.952 504.077 PT Citra Borneo Indah

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Tanjung Sawit Abadi - - 26.563.596 362.892 19.457.226 PT Tanjung Sawit Abadi
PT Sawit Multi Utama - - 4.529.698 - 34.725.866 PT Sawit Multi Utama

- 209.113.182 110.233.892 128.611.350 141.424.618

Piutang lain-lain - tidak lancar Other receivables - non-current
Entitas anak Subsidiaries
PT Mitra Mendawai Sejati 20.916.672 - - - - PT Mitra Mendawai Sejati
PT Sawit Mandiri Lestari 3.831 - - - - PT Sawit Mandiri Lestari
PT Ahmad Saleh Perkasa 1.611 - - 374.000 46.861 PT Ahmad Saleh Perkasa

Pihak berelasi lainnya  Other related parties
PT Pelayaran Lingga Marintama - - 108.474.660 73.411.191 50.835.641 PT Pelayaran Lingga Marintama
PT Central Kalimantan Abadi - - 101.099.778 78.556.379 26.933.878 PT Central Kalimantan Abadi
PT Amprah Mitra Jaya - - 91.185.329 55.289.901 16.575.321 PT Amprah Mitra Jaya
PT Mendawai Putra - - 68.447.930 24.305.923 - PT Mendawai Putra
PT Erytrhina Nugrahamegah - - 54.369.070 45.100.895 15.691.776 PT Erytrhina Nugrahamegah
PT Tatal Engineering - - 21.421.309 - - PT Tatal Engineering
PT Sulung Ranch - - 16.695.295 10.866.872 6.256.409 PT Sulung Ranch
PT Media Kalimantan - - 5.594.328 4.896.828 3.689.698 PT Media Kalimantan
CV Dona Doni - - 3.120.439 5.408.796 3.661.615 CV Dona Doni
CV Dua Putri - - 2.755.968 2.337.203 1.496.874 CV Dua Putri
PT Menthobi Sawit  Jaya - - 1.424.034 1.016.367 1.297.040 PT Menthobi Sawit Jaya
CV Dwita Perdana (sebelumnya: CV Dwita Perdana (previously:

CV Lisanti Dewi) - - 1.155.009 1.279.103 702.933 CV Lisanti Dewi)
Sabran Effendi - - 964.054 228.420 32.582 Sabran Effendi
Hayanah - - 507.469 555.969 555.969 Hayanah
CV Anindya Putra (sebelumnya : CV Anindya Putra (previously :

Sunardi) - - 488.319 1.116.908 - Sunardi)
CV Garnis - - 39.381 175.986 114.427 CV Garnis
CV Indah Jaya - - 16.553 50.161 363.437 CV Indah Jaya
PT Mandiri Indah Lestari - - 4.299 - - PT Mandiri Indah Lestari

Saldo dipindahkan 20.922.114 - 477.763.224 304.970.902 128.254.461 Balance carried forward
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

3. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Piutang lain-lain - tidak lancar Other receivables - non-current
(lanjutan) (continued)

Pihak berelasi lainnya (lanjutan)  Other related parties (continued)
Saldo pindahan 20.922.114 - 477.763.224 304.970.902 128.254.461 Balance brought forward
PT Nusantara Jaya Sentosa - - 958 958 958 PT Nusantara Jaya Sentosa
PT Prima Nusantara Abadi - - 508 508 508 PT Prima Nusantara Abadi
PT Seruyan Sawit Lestari - - 350 350 350 PT Seruyan Sawit Lestari
H Bakah - - - 106.797 50.263 H Bakah
PT Lamandau Sawit Sejahtera - - - - 350 PT Lamandau Sawit Sejahtera

Anggota manajemen kunci Key management personel
Ailita - - 1.500.000 - - Ailita

20.922.114 - 479.265.040 305.079.515 128.306.890

Pinjaman - lancar Loan from - current

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Surya Borneo Industri 129.289.963 - - - - PT Surya Borneo Industri
PT Citra Borneo Utama 52.500.000 - - - - PT Citra Borneo Utama
PT Tanjung Sawit Abadi - - 175.000.000 - - PT Tanjung Sawit Abadi
PT Sawit Multi Utama - - 126.000.000 - - PT Sawit Multi Utama

181.789.963 - 301.000.000 - -

Pinjaman - tidak lancar Loan from - non-current

Entitas anak Subsidiary
PT Mitra Mendawai Sejati - 94.000.000 110.000.000 - - PT Mitra Mendawai Sejati

- 94.000.000 110.000.000 - -

Jumlah piutang usaha,
piutang  lain-lain
dan pinjaman - Trade and other receivables
pihak berelasi 202.712.077 303.113.182 1.000.498.932 448.683.621 269.731.508 and loan to - related parties

Jumlah aset 1.763.270.532 1.544.656.056 1.779.466.814 1.164.360.036 875.558.387 Total assets

Sebagai persentase terhadap
jumlah aset 11,50% 19,62% 56,22% 38,53% 30,81% As percentage to  total assets
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

3. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)

31 Desember/December 31,
30 Juni 2013/
June 30, 2013 2012 2011 2010 2009

Utang usaha Trade payable
Pihak berelasi lainnya Other related parties
Hj Asih - - 94.958 94.958 439.298 Hj Asih
PT Sawit Multi Utama - - - 3.239.914 - PT Sawit Multi Utama
PT Mitra Mendawai Sejati - - - - 6.235.799 PT Mitra Mendawai Sejati
Hj Hayanah - - - - 586.912  Hj Hayanah
Hj Hairatul - - - - 156.745 Hj Hairatul
PT Menthobi Sawit Jaya - - - - 94.958 PT Menthobi Sawit Jaya

- - 94.958 3.334.872 7.513.712

Utang lain-lain - jangka pendek Other payables - current
Entitas anak Subsidiaries
PT Kalimantan Sawit Abadi - 53.162.758 97.617.279 193.720.225 70.834.381 PT Kalimantan Sawit Abadi

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Tanjung Sawit Abadi - 183.235 - - - PT Tanjung Sawit Abadi
PT Sawit Multi Utama - 3.057.644 - - - PT Sawit Multi Utama
CV Dwita Perdana(sebelumnya:  CV Dwita Perdana (previously:

CV Lisanti Dewi) - 10.155 - - -       CV Lisanti Dewi)

- 56.413.792 97.617.279 193.720.225 70.834.381

Utang lain-lain - jangka panjang Other payables - non-current
Entitas anak Subsidiaries
PT Kalimantan Sawit Abadi 59.063.170 - - - - PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Ahmad Saleh Perkasa 170.000 - - - - PT Ahmad Saleh Perkasa

Entitas yang memiliki pengaruh Entity which has significant influence
signifikan terhadap Grup to the Group
PT Citra Borneo Indah 9.268.514 - - - - PT Citra Borneo Indah

Pihak berelasi lainnya Other related parties
CV Bayu Mandala Putra - - 1.109.242 1.089.243 1.107.742        CV Bayu Mandala Putra
CV Alamsyah - - 1.085.729 491.807 -  CV Alamsyah
Abdul Rasyid Akhmad Saleh - - 392.000 - - Abdul Rasyid Akhmad Saleh
CV Anindya Putra (sebelumnya: CV Anindya Putra (previously:

Sunardi) - - 161.962 522.050 48.493 Sunardi)
CV Lisa Jaya - - 151.149 31.921 8.587 CV Lisa Jaya
Sarwani - - 34.962 - - Sarwani
PT Lamandau Sawit Sejahtera - - 7.510 7.510 - PT Lamandau Sawit Sejahtera
Kalimantan Import & Export Kalimantan Import & Export

Pte.Ltd - - - 242.518.550 308.493.125 Pte.Ltd
PT Mendawai Putra - - - - 221.817 PT Mendawai Putra

Anggota manajemen kunci Key management personel
Hendra Lesmana - - 10.907 - - Hendra Lesmana

68.501.684 - 2.953.461 244.661.081 309.879.764

Pinjaman - jangka pendek Loan from - current
Entitas anak Subsidiary
PT Kalimantan Sawit Abadi 50.000.000 50.000.000 - - - PT Kalimantan Sawit Abadi

Pinjaman - jangka panjang Loan from - non-current
Entitas anak Subsidiary
PT Kalimantan Sawit Abadi - - 50.000.000 - - PT Kalimantan Sawit Abadi

Total utang usaha, utang
lain-lain dan pinjaman Total trade payables, other payables
- pihak berelasi 118.501.684 106.413.792 150.665.698 441.716.178 388.227.857 and loan from - related parties

Total liabilitas 965.431.271 1.117.246.515 1.375.882.662 881.569.411 807.832.555 Total liabilities

Sebagai persentase terhadap
total liabilitas 12,27% 9,52% 10,95% 50,11% 48,06% As percentage to  total liabilities
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

3. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut:

Transactions with related parties, are as follows:

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Penjualan Sales
Entitas anak Subsidiaries
PT Mitra Mendawai Sejati 66.574.358 21.030.910 96.040.684 3.068.642 - PT Mitra Mendawai Sejati
PT Kalimantan Sawit Abadi 14.695.806 5.215.632 27.296.218 27.397.028 44.141.457 PT Kalimantan Sawit Abadi

Jumlah penjualan kepada
pihak-pihak berelasi 81.270.164 26.246.542 123.336.902 30.465.670 44.141.457 Total sales to related parties

Jumlah penjualan 482.818.180 461.130.597 1.098.799.425 1.042.328.939 877.026.034 Total sales

Sebagai persentase terhadap
jumlah penjualan 16,83% 5,69% 11,22% 2,92% 5,03% As percentage to  total liabilities

Pembelian Purchase
Entitas anak Subsidiaries
PT Kalimantan Sawit Abadi 41.422.403 19.858.652 103.907.960 75.756.944 161.462.132 PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Mitra Mendawai Sejati 25.071.511 7.457.541 74.103.655 76.363.988 41.319.658 PT Mitra Mendawai Sejati
Pihak berelasi lainnya Other related parties
Hj Hayanah 2.719.583 - - 15 4.303.733 HJ Hayanah
CV Enam Saudara 1.471.631 - - - - CV Enam Saudara
PT Sawit Multi Utama 432.573 1.347.084 1.347.084 38.895.482 15.363.642 PT Sawit Multi Utama
PT Tanjung Sawit Utama 185.898 273.812 273.812 588.026 - PT Tanjung Sawit Utama
CV Rizky 54.840 - 1.018.237 - - CV Rizky
Hj Asih 18.104 - 115.514 - 586.198 HJ Asih
Maman Firmansyah 16.242 - - - - Maman Firmansyah
PT Menthobi Sawit Jaya - - - - 3.670.151 PT Menthobi Sawit Jaya

Total pembelian dari
pihak-pihak berelasi 71.392.785 28.937.089 180.766.262 191.604.455 226.705.514 Total purchase from related parties

Total beban pokok penjualan 260.723.159 208.345.276 489.489.341 460.670.187 465.147.837 Total cost of sales

Sebagai persentase terhadap
total beban pokok penjualan 27,38% 13,89% 36,93% 41,59% 48,74% As percentage to  total cost of sales
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

3. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

Transactions with related parties, are as follows:
(continued)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Laba dari penjualan aset
tetap Gain from sale of fixed assets
Entitas anak Subsidiaries
PT Kalimantan Sawit

Abadi - - 465.000 - - PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Mitra Mendawai

Sejati - - 465.000 - - PT Mitra Mendawai Sejati

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Tanjung Sawit

Utama - - 605.000 - - PT Tanjung Sawit Utama
PT Sawit Multi Utama - - 490.000 - - PT Sawit Multi Utama

- - 2.025.000 - -

Jumlah laba dari penjualan Total gain from sale of
aset tetap - - 3.005.000 - - fixed assets

Sebagai persentase
terhadap jumlah As percentage
laba dari penjualan to  total gain from sale of
aset tetap - - 67,39% - - fixed assets

Pendapatan dividen Dividend income
Entitas anak Subsidiary
PT Mitra Mendawai Sejati - - 1.210.000 - - PT Mitra Mendawai Sejati

Pendapatan keuangan Finance income
Entitas anak Subsidiary
PT Mitra Mendawai

Sejati 4.155.315 5.416.370 10.776.986 - - PT Mitra Mendawai Sejati
Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Tanjung Sawit

Abadi - 8.583.294 15.477.707 13.303.858 - PT Tanjung Sawit Abadi
PT Sawit Multi Utama - 6.204.205 10.999.973 9.384.318 - PT Sawit Multi Utama

4.155.315 20.203.869 37.254.666 22.688.176 -

Total pendapatan
keuangan 19.456.234 26.861.071 40.327.169 28.116.284 1.820.893 Total Finance income

Sebagai persentase
terhadap jumlah As percentage to
pendapatan keuangan 21,36% 75,21% 92,38% 80,69% - finance income

Beban bunga Interest expenses
Entitas anak Subsidiary
PT Kalimantan Sawit

Abadi 2.313.699 2.461.986 4.898.630 - - PT Kalimantan Sawit Abadi

Total beban
keuangan 42.259.525 48.090.799 97.453.129 85.334.967 34.129.947 Total Finance cost

Sebagai persentase
terhadap total As percentage to
beban keuangan 5,47% 5,12% 5,03% - - finance cost
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PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERSENDIRI
Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan

2011, 2010 dan periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013

dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011 dan 2010
dengan angka perbandingan pada tanggal

1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 and
2011 and 2010 and for the six-month

periods ended June 30, 2013 and 2012 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2012 and

2011 and 2010 with comparative figures as of
January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

3. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut: (lanjutan)

Transactions with related parties, are as follows:
(continued)

30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31,

2013 2012 2012 2011 2010

Pendapatan jasa titip olah Tolling income
Entitas anak Subsidiaries
PT Kalimantan Sawit

Abadi 1.360.776 - - - - PT Kalimantan Sawit Abadi
PT Mitra Mendawai

Sejati 4.029 - - - - PT Mitra Mendawai Sejati

Pihak berelasi lainnya Other related parties
PT Sawit Multi Utama 18.211 - - - - PT Sawit Multi Utama
PT Tanjung Sawit

Abadi 7.835 - - - - PT Tanjung Sawit Abadi

1.390.851 - - - -

Total pendapatan
jasa titip olah 1.390.851 - - - - Total tolling income

Sebagai persentase
terhadap jumlah
pendapatan jasa As percentage to
titip olah 100% - - - - total tolling income

Beban jasa titip olah Tolling expenses
Entitas anak Subsidiaries
PT Mitra Mendawai

Sejati 393.276 - - - - PT Mitra Mendawai Sejati
PT Kalimantan Sawit

Abadi 213.665 - - - - PT Kalimantan Sawit Abadi

606.941 - - - -

Total beban pokok
penjualan 260.723.159 208.345.276 489.489.341 460.670.187 465.147.837 Total cost of sales

Sebagai persentase
terhadap total
beban pokok As percentage to
penjualan 0,23% - - - - total cost of sales
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XIX. LAPORAN PENILAI 
 
Berikut ini adalah salinan Laporan Penilai untuk aset tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 
yang dinilai oleh KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan. 
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No. Proyek : 567-1.2.5.11.7.06.13 
No. Laporan : 1064.2.2.5.11.7.08.13 

Jakarta, 21 Agustus 2013 

Kepada Yth. ; 

Direksi 

PT. Sawit Sumbermas Sarana 

Jl. H. Udan Said No. 47, Pangkalan Bun 

Kalteng 74113, Indonesia 

Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Properti Milik Grup PT. Sawit 

Sumbermas Sarana 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Proposal Penawaran Pekerjaan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Amin 
Nirwan Alfiantori dan Rekan Nomor 111-Rev/ANA-P/MA/VI/13 tanggal 18 Juni 2013 yang telah 
disetujui oleh Manajemen PT. Sawit Sumbermas Sarana, serta dalam batas-batas kemampuan kami 
sebagai Kantor Jasa Penilai Publik dengan Izin Usaha No. 2.09.0044 yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Kementrian Keuangan Nomor : 550/KM.1/2009 
tertanggal 10 Juni 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 09/BL/STTD-
P/AB/2006 tertanggal 27 Juni 2006, kami telah melakukan penilaian atas harta kekayaan berwujud 
(tangible assets) terdiri dari : 

1. Aset PT. Sawit Sumbermas Sarana (PT. SSS) 

2. Aset PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) 

3. Aset PT. Mitra Mendawai Sejati (PT. MMS) 

PEMBERI TUGAS 

Perusahaan : PT. Sawit Sumbermas Sarana 
Alamat : Jl. H. Udan Said No. 47, Pangkalan Bun 74113, Kotawaringin Barat, Kalimantan 

Tengah, Indonesia 
Telepon/Fax. : (0532) 21297 / 21396 
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OBYEK PENILAIAN 

Yang menjadi Obyek Penilaian dalam penilaian ini adalah :  

1. Perkebunan Kelapa Sawit, Kompleks Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Sulung dan Selangkun, 
Mesin-mesin dan Peralatan, Inventaris, Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya milik 
PT. Sawit Sumbermas Sarana (PT. SSS), di beberapa lokasi di Desa Natai Raya, Rangda, Sulung 
dan Selangkun, Kecamatan Arut Selatan, serta Desa Kondang dan Rungun Kecamatan 
Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah serta 
Bangunan Research & Development (R & D) di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, 
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Perkebunan Kelapa Sawit, Kompleks Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Kernel Natai Baru, 
Mesin-mesin dan Peralatan, Inventaris, Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya milik 
PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA), di beberapa lokasi di Desa Natai Baru Kecamatan Arut 
Selatan dan Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Perkebunan Kelapa Sawit, Kompleks Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Kernel Suayap, 
Mesin-mesin dan Peralatan, Inventaris, Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya milik 
PT. Mitra Mendawai Sejati (PT. MMS), di beberapa lokasi di Desa Runtu dan Umpang 
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. 

SIFAT PENUGASAN 

Penugasan pekerjaan ini bersifat Independen sesuai ketentuan independensi pada Peraturan Bapepam 
Nomor : VIII. C. 2 tentang “Independensi Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal”. 

TANGGAL INSPEKSI 

Peninjauan dan pemeriksaan kondisi obyek penilaian tersebut di lapangan (inspeksi) telah kami lakukan 
pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 5 Juli 2013. 

TUJUAN PENILAIAN 

Tujuan penilaian ini adalah untuk kepentingan Penawaran Saham Perdana (Initial Public 
Offering/IPO) di Pasar Modal. 

RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan penilaian atas aset milik PT. Sawit Sumbermas Sarana  
(PT. SSS), PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) dan PT. Mitra Mendawai Sejati (PT. MMS) seperti 
telah diuraikan di atas per tanggal 30 Juni 2013. 

Penilaian ini dilakukan mengacu kepada Peraturan Bapepam No. VIII.C.4. tentang Pedoman Penilaian 
Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal.  
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Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya untuk mereproduksi suatu 
properti baru yang sama atau identik dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada 
Tanggal Penilaian (Cut Off Date). 

Penyusutan adalah besarnya pengurangan Nilai obyek penilaian yang disebabkan oleh adanya 
kemunduran fisik (physical deterioration), keusangan fungsional (functional obsolescence) dan keusangan 
ekonomis (economic obsolescence). 

Tingkat Diskonto adalah suatu tingkat imbal balik untuk mengkonversikan nilai di masa depan ke nilai 
sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang (time value of money) dan ketidakpastian atas 
terealisasinya pendapatan ekonomi. 

Tingkat Kapitalisasi adalah jumlah pembagi yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi 
Nilai. 

Umur Tanaman adalah masa waktu tanaman dapat dibudidayakan dimulai dari penanaman hingga 
akhir masa produktif. 

Areal Tanaman adalah areal yang sudah diolah (land clearing) dan ditanami dengan komoditas 
perkebunan, baik yang telah menghasilkan maupun belum menghasilkan. 

METODOLOGI PENILAIAN 

Laporan Penilaian ini disusun mengacu pada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian 
Indonesia (SPI 2007) dan Peraturan Bapepam No. VIII. C.4. 

Pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penilaian sangat tergantung dari jenis obyek 
yang dinilai. Mengingat obyek penilaian berupa Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik Pengolahan Kelapa 
Sawit dan Kernel yang terdiri dari Tanaman, Bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin dan 
Peralatan Lainnya, serta Kendaraan dan Alat Berat, maka untuk mendapatkan angka penilaian ini kami 
peroleh berdasarkan pendekatan (approach) yang lazim diterapkan dalam appraisal yaitu Pendekatan 

Data Pasar (Market Data Approach), Pendekatan Biaya (Cost Appraoch) dan Pendekatan 

Pendapatan (Income Approach) dengan Metode Arus Kas Terdiskon (Discounted Cash Flow 

Method). 

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 proses perbandingan. Pada umumnya, properti 
yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah 
terjadi penawaran maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual 
beli.
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Dalam penerapannya data pembanding diperoleh dari data-data penjualan, penawaran, pencatatan-
pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang, pejabat-pejabat dan pemilik properti/tanah 
lainnya, berbagai faktor yang diperhatikan terhadap data pembanding antara lain, lokasi, bentuk, ukuran, 
spesifikasi, kondisi fisik, kemudahan pencapaian dan unsur waktu. Terhadap data di atas dilakukan 
analisis dan diadakan pembandingan, dimana terhadap perbedaan-perbedaan antara obyek penilaian 
dengan pembanding dilakukan penyesuaian. 

Pemikiran Pendekatan Data Pasar dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Pendekatan Biaya (Cost Approach) 

Pendekatan biaya menetapkan nilai real properti dengan mengestimasi biaya perolehan tanah 
(menggunakan Pendekatan Data Pasar) dan biaya pengganti pengembangan baru diatasnya dengan 
utilitas yang sebanding atau mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama, tanpa 
mempertimbangkan antara lain biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur.  

Estimasi insentif kewirausahaan atau keuntungan/kerugian developer ditambahkan pada tanah dan 
biaya konstruksi. Untuk properti-properti yang lebih tua, pendekatan biaya memperhitungkan suatu 
estimasi mengenai depresiasi yang mencakup bagian-bagian yang mengalami kemerosotan mutu fisik 
(physical deterioration) dan kemerosotan secara fungsional & ekonomis (functional & economic obsolescence). 

Atau dengan perkataan lain dapat dijelaskan sebagai berikut ; Pendekatan Biaya adalah suatu pendekatan 
untuk mendapatkan nilai suatu properti meliputi : nilai tanah ditambah nilai atas bangunan & sarana 
pelengkapnya lainnya, mesin dan peralatan lainnya, serta kendaraan dan alat berat. 

Nilai tanah, kendaraan dan alat berat diperoleh dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, 
sedangkan nilai bangunan & sarana pelengkap lainnya dan mesin dan peralatan lainnya diperoleh dari 
penaksiran Biaya Reproduksi/Pembuatan Baru (Cost of Reproduction New/CRN), dikurangi 
dengan Penyusutan (Depreciation) yang diakibatkan oleh kemunduran fisik, keusangan 

fungsional & ekonomis (physical deterioration and functional & economic obsolescence). 
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Pendekatan pendapatan dilakukan dalam tiga tahap : 

 Memprediksikan pendapatan bersih dalam jumlah tahun tertentu 

 Memilih discount rate atau capitalization rate yang tepat 

 Menggunakan prosedur discounting atau kapitalisasi yang tepat 

Pemikiran dari metoda Discounted Cash Flow dapat dilihat pada ilustrasi berikut : 

The Discounted Cash Flow Method 

 

 

 

 

 

Untuk suatu properti dengan investasi panjang, nilai properti dijelaskan dalam formula sebagai berikut : 

 
 
dimana, 

NI Pendapatan bersih selama jangka waktu penilaian 
i Tingkat pengembalian investasi 

URAIAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN 

Dalam pelaksanaan penilaian properti ini, informasi yang kami gunakan bersumber dari : 

 Data-data legalitas tanah untuk perkebunan, Ijin Lokasi Kebun Kelapa Sawit, Risalah Panitia 
Pemeriksaan Tanah “B”, Risalah Pengolahan Data (RPD), Sertifikat HGU, Surat Ijin Tempat 
Usaha, Ijin Usaha Perkebunan, Sertifikat Kecambah, Oil Palm Certification, Peta Lokasi Kebun, 
Peta Tanam, Area Statement, Data produksi, Biaya Investasi dan Biaya Kebun, Survei Kapabilitas 
Tanah Areal Perkebunan, Data Curah Hujan, Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Revisi Ijin 
Pemanfaatan Limbah Cair pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, dan data-data yang berkaitan 
dengan obyek penilaian berupa aset Perkebunan yang relevan yang kami peroleh dari Manajemen. 

 Data-data legalitas pabrik, Salinan Kontrak (Turn Key) Pembangunan Pabrik PKS & PKO, Salinan 
Opname Progress Pembangunan Pabrik, List Aktiva Tetap per perusahaan (PT.) per tanggal 30 Juni 
2013, Invoice dan Salinan data-data yang relevan dengan obyek penilaian mesin, peralatan, fixture 
furniture dan lainnya yang relevan kami terima dari Manajemen. 
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 Data-data legalitas bangunan sarana dan prasarana, gambar bangunan, spesifikasi umum dan 
teknis, dan data-data yang berkaitan dengan obyek penilaian sarana dan prasarana, infrastruktur, 
jembatan dan bangunan pelengkap perkebunan dan data lainnya yang relevan yang terkait dengan 
obyek penilaian kami terima dari Manajemen. 

 Data-data sekunder tentang perkembangan perkebunan Kelapa Sawit makro secara lokal dan 
regional kami terima dari Pemerintah setempat. 

 Data-data sekunder tentang perkembangan produksi sawit nasional dan perkembangan harga 
CPO secara nasional dan international serta data-data yang kami terima dari berbagai sumber 
yang dapat dipercaya.  

 Atas data-data tersebut kami melakukan verifikasi secara langsung di lapangan. Khusus data-data 
tertentu telah kami lakukan validasi dari asosiasi (MAPPI). 

Laporan penilaian ini hanya digunakan untuk tujuan Penawaran Saham Perdana (Initial Public 
Offering/IPO) di Pasar Modal. Siapapun yang mendapat laporan ini, atau tembusan dari padanya, 
tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin 
tertulis dari Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, izin inipun hanya diberikan 
dengan syarat-syarat yang layak. 

Penilaian ini didasarkan atas asumsi bahwa pemilik akan menjual properti tersebut tanpa adanya 
penundaan keuntungan selama waktu penjualan, lease back, management arrangement atau setiap perjanjian 
yang serupa yang menyebabkan peningkatan nilai dari properti tersebut. 

Semua informasi yang berkaitan dengan penilaian ini, tetapi tidak termasuk kesimpulan pendapat 
tentang nilai, kami terima dari pemberi tugas termasuk hal-hal yang menyangkut kepemilikan tanah dan 
luas tanahnya serta hal-hal yang relevan lainnya. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang 
kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai obyek penilaian adalah benar. 

Dalam hal penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas hak milik 
serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas harta tetap yang dinilai, bukan merupakan ruang 
lingkup pekerjaan penilai, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan Konsultan Hukum, dan oleh sebab 
itu dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa harta kekayaan yang dinilai tersebut telah bebas dari 
segala tuntutan hukum. 
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Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami 
berkesimpulan bahwa :  

Rp5.025.812.000.000,-. 

(LIMA TRILIUN DUA PULUH LIMA MILIAR 
DELAPAN RATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH) 

Merupakan Nilai Pasar (Market Value) dari obyek penilaian tersebut per tanggal 30 Juni 2013. 

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak mengambil keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang 
akan datang, atas harta tetap yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh. 

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila 
ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas 
permintaan tersedia untuk diperiksa. 

Hormat kami, 
 
 

Ir. Muhammad Amin, M.Sc., MAPPI (Cert.) 
Pemimpin Rekan 
Nomor Anggota MAPPI : 92-S-00212 
Nomor Izin Penilai Publik : PB-1.08.00012 
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti dan Bisnis (PB) 
Nomor STTD Profesi Penunjang Pasar Modal : 09/BL/STTD-P/AB/2006 
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PERNYATAAN PENILAI 

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan adalah suatu badan hukum yang 
berbentuk persekutuan yang telah memiliki Izin Usaha dari Menteri Keuangan Nomor : 2.09.0044 
melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 550/KM.1/2009, tanggal 10 Juni 2009. 
Persekutuan ini memiliki 7 (tujuh) orang Rekan termasuk Pemimpin Rekan yang semuanya merupakan 
Penilai Publik yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan. 

KJPP ini terdaftar sebagai Penilai Pasar Modal dengan STTD Nomor : 09/BL/STTD-P/AB/2006 
tanggal 27 Juni 2006 atas nama Ir. Muhammad Amin, MSc., MAPPI (Cert.) sebagai Pemimpin Rekan 
pada KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan. 

Kualifikasi yang dimiliki KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan adalah sebagai Penilai Properti dan 
Penilai Bisnis, kualifikasi tersebut mengacu kepada Izin Penilai Publik dari Pemimpin Rekan sebagai 
Penilai Properti dan Penilai Bisnis. Khusus untuk kegiatan di Pasar Modal KJPP ini juga memiliki 
kualifikasi sebagai Penilai Aset dan Penilai Bisnis. 

KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian ini adalah benar sesuai 
dengan pemahaman terbaik dari Penilai; 

2. Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan; 

3. Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap Properti yang dinilai; 

4. Imbalan jasa Penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang dilaporkan; 

5. Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan 
Standar Penilai Indonesia (SPI); 

6. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau 
diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah; 

7. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan/atau jenis properti yang dinilai; 

8. Penilai telah melakukan inspeksi terhadap Properti yang dinilai pada tanggal 2 Juli s/d 5 Juli 
2013; dan 

9. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian ini, telah menyediakan 
bantuan profesional dalam menyiapkan laporan penilaian. 

Selanjutnya KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori menyatakan bahwa Para Penilai yang kami libatkan dalam 
penugasan Penilaian ini adalah Penilai profesional yang kompeten dan memiliki keahlian penilaian yang 
baik. 
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Penanggung Jawab  : Pemimpin Rekan yang merupakan Penilai Publik, profesional yang telah 
memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai Penilai untuk berbagai 
macam tujuan penilaian meliputi berbagai jenis properti yang berlokasi di 
berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Penilai Publik ini dalam 
penugasan Penilaian bertindak sebagai Pimpinan (Team Leader) dan 
bertanggungjawab secara penuh atas pelaksanaan pekerjaan penilaian mulai 
dari penerimaan penugasan sampai kepada penyampaian laporan termasuk 
hasil penilaiannya dan berkewajiban menandatangani Laporan Penilaian. 

Reviewer : Penilai profesional anggota MAPPI (Senior) yang kompeten dan memiliki 
keahlian penilaian dan telah berpengalaman serta mengetahui secara pasti 
tentang lokasi dan/atau karakteristik dari properti yang dinilai. Penilai 
bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian mulai dari 
identifikasi masalah, inspeksi lapangan dan pengumpulan data, analisa dan 
perhitungan penilaian serta penyusunan laporan penilaian. 

Penilai : Penilai merupakan profesional yang memiliki keahlian dibidangnya sesuai 
dengan latar belakang pendidikannya dan pengalamannya. Penilai memiliki 
tugas dalam inspeksi lapangan dan pengumpulan data, entri dan kompilasi 
data serta membantu dalam penyusunan laporan penilaian. 

Para Penilai yang terlibat dalam pelaksanaan penilaian ini adalah : 

1. Penanggung Jawab

 Ir. Muhammad Amin, MSc., MAPPI (Cert.) 
 Nomor Anggota MAPPI : 92-S-00212 
 Nomor Izin Penilai Publik : PB-1.08.00012 
 Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti dan Bisnis (PB) 
 Nomor STTD Profesi Penunjang Pasar Modal : 09/BL/STTD-P/AB/2006 ...................................... 

2. Reviewer 

Ir. Nirwan Lioga, MAPPI (Cert.) 
 Nomor Anggota MAPPI : 92-S-00203 
 Nomor Izin Penilai Publik : P-1.08.00014 
 Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P) 
 Nomor STTD Profesi Penunjang Pasar Modal : 04/PM.2.5/STTD-P/A/2013 ...................................... 

Ir. Taslim, MAPPI (Cert.) 
Nomor Anggota MAPPI : 05-S-01837
Nomor Izin Penilai Publik : P-1.09.00251 
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)  ...................................... 
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3. Penilai 

Muhammad Rizal, S.T. 
Nomor Anggota MAPPI : 08-S-02217 ...................................... 

Eriono Pribadi, S.T. 
Nomor Anggota MAPPI : 05-P-01896 ...................................... 

Akhmad Razali, S.T. 
Nomor Anggota MAPPI : 10-P-02635 ...................................... 

Dudie Muliawan, Amd. 
Nomor Anggota MAPPI : 12-A-03505 ...................................... 
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RINGKASAN HASIL PENILAIAN 

Obyek Penilaian : Perkebunan Kelapa Sawit 

Pemilik  : PT. Sawit Sumbermas Sarana (PT. SSS) 

  PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) 

  PT. Mitra Mendawai Sejati (PT. MMS) 

Tujuan Penilaian : Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) di Pasar Modal 

Tanggal Penilaian : 30 Juni 2013 

Tanggal Inspeksi : 2 Juli 2013 sampai dengan 5 Juli 2013 

Dasar Nilai : Nilai Pasar (Market Value) 

RINCIAN NILAI : 

No Uraian Luas/Jumlah 
(Ha/M²/Unit) 

Indikasi Nilai Pasar 
(Rp.) Nilai Pasar (Rp.)

    Kebun Kelapa Sawit         
A. PT. Sawit Sumbermas Sarana 22.747,88 M²

   A.1 Perkebunan Kelapa Sawit       2.733.659.600.000    
   A.2 PKS        274.995.000.000    
   A.3 Kantor Pusat CBI Group         8.689.000.000    
   A.4 Bangunan R & D        3.417.000.000    

 Sub Total A.      3.020.760.600.000   3.020.760.600.000 
   

  B. PT. Kalimantan Sawit Abadi    7.275,68 M²    
   B.1 Perkebunan Kelapa Sawit        680.879.200.000    
   B.2 PKS         78.406.000.000    

 Sub Total B.      759.285.200.000   759.285.200.000 
              

  C. PT. Mitra Mendawai Sejati   10.347,18 M²     
   C.1 Perkebunan Kelapa Sawit       1.125.829.200.000    
   C.2 PKS & PKO        119.937.000.000    

 Sub Total C.      1.245.766.200.000   1.245.766.200.000 
              

Total (A. + B. + C.)  5.025.812.000.000   5.025.812.000.000 
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SYARAT-SYARAT PEMBATASAN 

1. KAMI BERASUMSI BAHWA, SEMUA DATA YANG MENYANGKUT LEGALITAS, 
DATA-DATA OBYEK PENILAIAN LAINNYA YANG RELEVAN, YANG KAMI 
TERIMA DARI PEMBERI TUGAS ADALAH BENAR. SEMUA KAITAN DAN 
TUNTUTAN HUKUM ATAS OBYEK PENILAIAN, JIKA SEWAKTU-WAKTU ADA 
TIDAK TERMASUK DALAM PENILAIAN YANG KAMI KELUARKAN. 

2. PENILAIAN INI KAMI SUSUN DENGAN ASUMSI SEMUA DATA-DATA DAN 
INFORMASI YANG KAMI TERIMA DARI PEMBERI TUGAS ADALAH BENAR, 
TERMASUK LOKASI DAN FISIK OBYEK YANG KAMI LAKUKAN VERIFIKASI DI 
LAPANGAN. 

3. KAMI TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN BAIK SEKARANG DAN 
DIKEMUDIAN HARI ATAS PROPERTI YANG DINILAI, DEMIKIAN JUGA ATAS 
NILAI YANG DILAPORKAN. 

4. NILAI YANG DILAPORKAN DI SINI DINYATAKAN DALAM MATA UANG 
RUPIAH REPUBLIK INDONESIA. 

5. BESARNYA BIAYA JASA PENILAIAN TIDAK TERGANTUNG PADA BESARNYA 
NILAI YANG DILAPORKAN. 

6. LAPORAN PENILAIAN INI SAH JIKA TELAH DITANDATANGANI OLEH 
PEMIMPIN REKAN ATAU REKAN KJPP AMIN, NIRWAN, ALFIANTORI DAN 
REKAN SERTA DIBUBUHI STEMPEL PERUSAHAAN (CORPORATE SEAL). 

7. LAPORAN INI HANYA UNTUK PENGGUNAAN OLEH PEMBERI TUGAS YANG 
DISEBUT PADA SURAT PENGANTAR DAN TIDAK UNTUK PIHAK LAIN. KAMI 
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB BILA LAPORAN INI DIPERGUNAKAN PIHAK 
KETIGA TANPA SEPENGETAHUAN PERSETUJUAN KAMI. 

8. LAPORAN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN SESUAI 
DENGAN YANG TERCANTUM DALAM SURAT PENGANTAR, YAITU UNTUK 
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO). KAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB JIKA 
LAPORAN INI DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN LAIN. 
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XX. ANGGARAN DASAR 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah 
Anggaran Dasar yang terakhir yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada 
Daftar Perseroan. 
 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN     
Pasal 1 

 
1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.” (selanjutnya 

cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Pangkalan Bun, Kabupaten 
Kotawaringin Barat,  Propinsi Kalimantan Tengah.  
 

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di 
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku.  

 
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN  

Pasal 2 
 

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 26 (dua puluh enam) 
Juli 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam). 

 
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

Pasal 3 
 

1.  Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan dan 
industri. 

2.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan 
kegiatan usaha sebagai berikut: 
 

i. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu: 
i. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, yang termasuk namun 

tidak terbatas pada: 
 agroindustri, industri pertanian (antara lain kelapa sawit), termasuk namun tidak 

terbatas pada pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pengolahan 
lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, 
produksi, pemasaran, hasil industri, melakukan diversivikasi produk di dalam 
lingkup industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil 
pertanian dan perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri; 

 perkebunan tanaman pangan dan kehutanan. 
 

ii. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan hasil hutan 
dan hasil perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan buah kelapa 
sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah inti kelapa sawit, minyak 
nabati lainnya dan lemak, baik untuk produk pangan maupun non pangan. 

 
iii. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, perdagangan 

besar lokal, bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier dan commission house, 
distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, bertindak 
selaku perwakilan, agen, grossier atau distributor termasuk namun tidak terbatas 
pada dagangan utama berupa hasil pertanian, perkebunan (antara lain kelapa sawit 
dan minyak kelapa sawit) serta penyaluran bahan bakar minyak dari badan-badan 
dan/atau perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri serta 
sebagai komisioner. 
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ii. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: 
 

i. melakukan riset dan pengembangan produk derivatif dari industri hilir yang mengolah 
minyak mentah kelapa sawit (CPO), minyak mentah inti kelapa sawit (CPKO), minyak 
nabati lainnya dan lemak, baik untuk produk pangan maupun non pangan. 

 
ii. menjalankan kegiatan penyimpanan di pelabuhan atas hasil-hasil perkebunan, 

termasuk juga turunannya, untuk kepentingan eksport dan import termasuk bulking 
storage dan kegiatan penunjang lainnya di pelabuhan. 

 
MODAL 
Pasal 4 

 
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp3.210.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sepuluh 

miliar Rupiah) yang terbagi atas 32.100.000.000 (tiga puluh dua miliar seratus juta) saham, 
masing masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). 
 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) atau sejumlah 8.025.000.000 (delapan miliar dua puluh lima juta) saham atau 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp802.500.000.000,00 (delapan ratus dua miliar 
lima ratus juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing masing 
pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir 
akta. 
 

3. Saham saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal 
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh 
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran 
umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, 
Undang undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang undangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan 
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat 
dimana saham saham Perseroan dicatatkan.  
 
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran 
saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran 
Dasar ini.  
 

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. 
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 
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini; 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan 
nilai pasar wajar; dan 

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih 
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih 
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan 
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan  dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 
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5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam 
simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak 
memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang 
akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan 
kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham 
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau 
peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. 
 

6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: 
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan 

dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya 
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan 
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas 
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar 
pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada 
tanggal tersebut. 

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang 
saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 
 
1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 
2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi 

menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham; 

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui 
oleh RUPS; dan/atau 

4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang 
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 
 

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan 
Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal;  

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh 
pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang 
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan 
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh 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 huruf d di atas, maka dalam hal 
terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak 
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat syarat yang 
sama.  

 
7. 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. 
 

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

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. 
Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
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10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkanmodal 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. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia; 
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;  

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf 
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah 
kembalianggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua 
puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka 
waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;  

e. Persetujuan RapatUmum Pemegang Sahamsebagaimana dimaksud dalam ayat 
10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuanuntuk mengubah Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini. 
 

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah 
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling 
sedikit 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 Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor 
tersebut. 

 
SAHAM 
Pasal 5 

 
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.  

Tanpa mengurangi ketentuan ayat 5 pasal ini, Perseroan dapat menentukan pecahan nilai 
nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara 
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama 
pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki 
nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. 
 

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 
 

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan di bidang Pasar Modal. 
 

4. Perseroan hanya mengakui seorang 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. 
 

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

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut 
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan 
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.  
 

7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 
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8. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. 
 

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

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya: 
a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. nomor surat saham; 
c. nilai nominal saham; 
d. tanggal pengeluaran surat saham.  

 
11. Pada surat kolektif saham sekurang kurangnya harus dicantumkan:  

a. nama dan alamat pemegang saham;  
b. nomor surat kolektif saham;  
c. nomor surat saham dan jumlah saham;  
d. nilai nominal saham;  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 
f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 

 
12. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur 
Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya atau tanda tangan tersebut dicetak 
langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. 
 

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

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham yang termasuk dalam 
penitipan kolektif, sekurang kurangnya harus mencantumkan: 
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang 

melaksanakan penitipan kolektif yang bersangkutan; 
b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham; 
c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham; 
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham; 
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, 

adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain. 
 

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

16. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua 
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundang undangan yang berlaku.  
 

17. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan 
perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

 
PENGGANTI SURAT SAHAM 

Pasal 6 
 

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan tertulis dari pemilik surat 
saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan 
nomor aslinya, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan 
kembali kepada Direksi. 
 

2. Setelah memberikan penggantian surat saham, asli surat saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. 
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3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali, atas permintaan tertulis dari pemilik surat 
saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapatkan 
dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut 
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. 
 

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang atau rusak 
sama sekali tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 

 
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung 

oleh pemegang saham yang berkepentingan. 
 
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, 

maka rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang harus diumumkan di Bursa 
Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari 
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 

 
7. Bahwa ketentuan tentang penggantian surat saham dalam Pasal ini, berlaku pula bagi 

penggantian surat kolektif saham. 
 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
Pasal 7 

 
1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik 

baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan 
Perseroan. 
 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: 
 

a. Nama dan alamat para pemegang saham; 
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang 

dimiliki para pemegang saham; 
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; 
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan/atau 

pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau 
tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; 

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; 
f. Perubahan kepemilikan saham; 
g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh 

perundang undangan yang berlaku. 
 

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

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat 
kepada Direksi Perseroan.  Selamapemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala 
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen 
yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak hak lainnya yang dapat 
dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang 
saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 
 

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

 
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham 

dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang 
bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. 
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7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui 
Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh 
Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. 
 

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk 
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau 
cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa 
Efek berlaku peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta 
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu 
gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang 
akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik 
oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham 
oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang undang Hukum 
Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan. 

 
PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 8 
 

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus 
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian.  
 

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

 
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari 

portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk 
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan 
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian 
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi 
kolektif tersebut.  

 
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

 
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam 
bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi 
atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank 
Kustodian dimaksud.  

 
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank 
Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 
 

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

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan 
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 
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8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi 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 yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat 
saham tersebut benar benar hilang atau musnah. 
 

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

 
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 

Peyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak hadir 
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai 
dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek yang dimilikinya tersebut. 

 
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) 
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.  

 
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening 

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 selambat lambatnya 1 (satu) 
hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank 
Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak 
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan 
nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham.  

 
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak hak lain sehubungan dengan 

pemilikan saham kepada Lembaga  Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak hak 
lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing 
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.  

 
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan 

pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak 
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian. 

 
16. 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 nama pemegang rekening Efek 
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang Rekening 
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya 
diserahkan kepada Perseroan selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang 
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham 
bonus atau hak hak lainnya tersebut. 

 
17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar 

Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia, ditempat dimana saham 
saham Perseroan dicatatkan.   
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PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM  
Pasal 9 

 
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar 

dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai 
nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak 
mengurangi izin izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang undangan serta 
ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.  
 

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang 
ditandatangani oleh pihak yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima 
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau oleh masing masing kuasanya yang 
sah.  

 
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk 

sebagaimana ditetntukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya 
disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas 
saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan perundang 
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

 
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat 

sebagai mutasi antar Rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan 
Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam 
Penitipan Kolektif denganmelaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi 
Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 di atas. 

 
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam 

Anggaran Dasar telah dipenuhi. 
 
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan 

maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota 
Direksi atau kuasa mereka yang sah. 

 
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan 

pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara cara 
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah 
satu syarat dalam pemindahan saham dan izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak 
yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.  

 
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham tersebut, dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh 
Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihak yang 
akan memindahkan haknya.  

 
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan 

untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

 
10. Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di 

Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk 
menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. 

 
11. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau 

karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, 
dengan mengajukan bukti bukti hak sebagaimana sewaktu waktu disyaratkan oleh Direksi, 
dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.  
 
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti bukti hak itu 
tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  
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12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. 

 
13. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak 

untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus 
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut Pasal ini.  

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  

Pasal 10 
 

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:  
 
a. RUPS tahunan;  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa. 
 

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS 
luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. 
 

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun buku berakhir. 
 

4. Dalam RUPS tahunan: 
  

a. Direksi menyampaikan: 
- laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan 

dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai 
perkemabangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan 
dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama 
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, yang telah ditelaah oleh 
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS tahunan; 

- laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun 
buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh 
akuntan publik terdaftar, untuk mendapat pengesahan RUPS tahunan. Perseroan 
wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa 
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. 
c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 
d. Ditetapkan pemberian gaji dan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris. 
e. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar. 
f. Penunjukkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan). 
g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya 

dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. 
 

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan 
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 
dan Laporan Keuangan. 
 

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada 
waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki 
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang 
sah berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin 
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meloputi tempat kedudukan 
Perseroan. 
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7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, 
berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS luar 
biasa kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b pasal ini, 
dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar. 

 
8. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa 

atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih 
yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah. 
 
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi secara tercatat dengan 
menyebutkan hal hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. 
 

9. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari 
terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka anggota Dewan Komisaris atau 
pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak 
memanggil sendiri RUPS atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 
 

10. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini harus memperhatikan 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memeberi izin tersebut. 

 
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS 

Pasal 11 
 

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia, ditempat kedudukan Perseroan atau 
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di 
mana saham Perseroan dicatatkan.  
 

2. Untuk penyelenggaraan RUPS, harus dilakukan pengumuman RUPS kepada para 
pemegang saham dengan iklan dalam sekurang kurangnya 2 (dua) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pengumuman dan tanggal pemanggilan.  
 

3. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum maka dapat diadakan RUPS kedua, 
pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
sebelum tanggal RUPS kedua, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah 
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
 
RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari dari RUPS pertama.  
 

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan hari, tanggal, jam, tempat, mata acara dan 
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, khusus untuk RUPS 
Tahunan, berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu, tersedia di 
kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal RUPS.  
 
Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan 
tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat 4 telah tersedia di kantor 
Perseroan selambatnya sejak tanggal panggilan RUPS dan bahwa salinan dari daftar neraca 
dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari 
Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. 
 

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan 
panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan 
Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan 
dicatatkan.  



496

6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  ayat 1, RUPS 
dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana 
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan 
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. 
 

7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:  
 

a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang 
saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham 
yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;  

b. telah diterima oleh Direksi sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan 
untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan  

c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha 
Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.  
 

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan 
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal 
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang 
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
 
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir 
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  
 
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai 
benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin 
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang 
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS 
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
 
Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan 
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh 
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
 
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin 
oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham 
lainnya yang hadir dalam RUPS. 
 

9. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam 
RUPS yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris 
pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang 
tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di 
Indonesia di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan. 
 

10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat 
oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua 
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi 
dalam RUPS. 
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KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS 
Pasal 12 

 
1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat 

Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang sedikitnya 
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain 
dalam Anggaran Dasar ini.  

 
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, 

maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan 
pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua. 
 
Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 
tanggal RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan 
dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah 
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. 
 

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang 
sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan 
kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d. 
 

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri 
oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki 
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang 
sah.  

 
e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Direksi Perseroan, 

kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu 
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 

 
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat 

kuasa.  
 
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh 
Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang undang dan peraturan 
perundang undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi 
sekurang kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. 
 

3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham 
diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.  
 

4. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 
(satu) suara.  
 

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

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak 
ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua 
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang 
bersama sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah. 
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7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil 
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam 
Anggaran Dasar ini ditentukan lain.  
 
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.  
 

8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus 
diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri 
oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan atas transaksi tersebut dan/atau bukan merupakan afiliasi dari 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang 
mempunyai benturan kepentingan (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham 
Independen”) yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah 
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham 
Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan 
keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham 
Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah 
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham 
Independen. 

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang 
diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat. 

c. Apabila dalam RUPS yang pertamatersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham 
Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum 
yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS yang 
kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS – akan tetapi tanpa pemberitahuan untuk 
pemanggilan RUPS kedua, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.  

 
Keputusan sah apabila RUPS kedua tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham 
Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah 
saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang 
hadir/diwakili dalam RUPS kedua tersebut. Apabila kuorum dalam RUPS kedua 
tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Direksi Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu 
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 
 

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam 
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, sedangkan pemegang saham 
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) 
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara. 
 

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa 
mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara 
tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
 
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.  
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DIREKSI 
Pasal 13 

 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota 

Direksi, termasuk Direktur Utama. 
 

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah 
memenuhi syarat untuk  diangkat sebagai Direktur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku. 

 
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing masing untuk jangka waktu terhitung sejak 

pengangkatannya yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan 
RUPS tahunan ke 5 (kelima) sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi 
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya 
setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS 
guna membela diri. 
 
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan 
pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. 
 

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 
 

5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau 
diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana terdapat suatu 
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi 
lain yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. 
 
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara 
demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang 
sama seakan akan telah menjadi anggota Direksi pada hari anggota yang digantikan itu 
diangkat sebagai anggota Direksi. 
 

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan 
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan 
Komisaris.  
 

7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka harus diselenggarakan 
RUPS untuk memutuskan penunjukan anggota Direksi yang baru untuk mengisi lowongan 
tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi kelowongan tersebut, 
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. 
 

8. Jika oleh sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 
60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan 
tentang akan diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara 
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan 
Komisaris. 
 

9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang kurangnya 60 (enam puluh) 
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 
 
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat 
diminta pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan 
tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. 
 
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran 
diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
diterimanya surat pengunduran diri. 
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Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 9 ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri 
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 
 
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota 
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang 
undangan yang berlaku.  

 
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, 

maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 
(empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. 
 

11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini tidak dapat mengambil 
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, 
maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. 
 

12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke 
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris. 
 

13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:  
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini; 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; 
c. meninggal dunia;  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 
e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu 

keputusan pengadilan. 
 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 
Pasal 14 

 
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan 

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan 
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk 

pengambilan uang Perseroan di bank bank) yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh 
persen) dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan; 

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta mengambil saham pada perusahaan lain baik 
di dalam maupun di luar negeri; 

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) 
dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan; 

d. melepaskan hak atau menjadikan jaminan harta kekayaan, baik barang bergerak 
maupun tidak bergerak milik Perseroan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh 
persen) dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. 

- harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. 
 

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 
tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
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3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau  menjadikan jaminan utang 
harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 
kekayaan bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan konsolidasi auditan yang 
terakhir), baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun 
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri ataudiwakili 
para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 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 sah yang hadir dalam RUPS dengan 
mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat 
diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapatmengambil keputusan yang mengikat apabila 
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3(dua 
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan 
hak suara yang sah dan keputusan disetujui  lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. 
 
Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Direksi Perseroan, 
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan danwaktu 
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 
 

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta 
mewakili Perseroan. 

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal 
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi 
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
Perseroan. 
 

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.  
 
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.  
 

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada  
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan 
hukumtertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa khusus, wewenang yang 
demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.  
 

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan 
antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang 
saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS 
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyaibenturan 
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 butir a. 
 

8. 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 anggota Dewan 
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak 
mengurangi ketentuan dalam ayat 7 pasal ini. 
 

9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar 
adalah tidak sah. 
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RAPAT DIREKSI 
Pasal 15 

 
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapatdilakukan 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 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara. 
 

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan 
atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini. 
 

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang 
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau 
dengan faksimili atau media elektronik lainnya, yang wajib diterima oleh (para) anggota 
Direksi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. 
 
Apabila hal hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu panggilan 
itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. 

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

 
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama 

Perseroan.  
 
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak 
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di 
tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik 
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 
 

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau 
berhalangan karena alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat 
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota 
Direksi yang hadir. 
 

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi 
lainnya berdasarkan surat kuasa. 
 

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara 
sah dalam rapat. 
 

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila 
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil 
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam 
Rapat Direksi yang dikeluarkan dalam rapat. 
 
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan 
menentukan. 
 

10. 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 
tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara 
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. 
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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. 
 

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

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, 
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul 
keputusan dimaksud 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. 

 
 

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara rapat yang dilakukan melalui 
media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang  
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara 
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. 
 
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 
Berita Acara Rapat hasil penyelenggaraan  

 
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan 
kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. 

 
DEWAN KOMISARIS 

Pasal 16 
 

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris 
termasuk Komisaris Utama dan Komisaris Independen.  
 

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang 
telah memenuhi syarat untuk  diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku. 
 

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak 
pengangkatannya yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan 
RUPS tahunan ke 5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak 
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu dengan menyebutkan 
alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan 
membela diri dalam RUPS tersebut. 
 
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan 
pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. 
 

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 
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5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan 
Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ayat 3 pasal ini. 
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang 
diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan 
diri pada waktu yang sama seakan akan telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari 
anggota yang digantikan itu diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris. 
 

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya 
ditentukan oleh RUPS. 
 

7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka harus 
diselenggarakan RUPS untuk memutuskan penunjukan anggota Dewan Komisaris yang 
baru untuk mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
terjadinya lowongan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. 
 
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa 
jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 
 

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 
60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 
 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, 
tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat 
pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. 
 
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran 
diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari 
setelah diterimanya surat pengunduran diri. 

 
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, 
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan 
RUPS. 
 

10. 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 RUPS dan telah diangkat Dewan 
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan 
Komisaris yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini; 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku; 
c. meninggal dunia;  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.  

 
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 

Pasal 17 
 

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasanatas kebijaksanaan pengurusan, jalannya 
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) 
memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang 
disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.  
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2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam 
jam kerja kantor Perseroan berhak memasukibangunan 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. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi 
atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan dan ditanyakan oleh Dewan 
Komisaris. 
 

4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal 
ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: 
a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan 

Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi; 
b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama 

tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah 
perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran; 

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

d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi 
dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. 
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan 
Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan; 

e. sekurang kurangnya melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh 
RUPS; 

f. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris; 
g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahammnya dan/atau 

keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain. 
 

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

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

 

7. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian 
sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkanuntuk mengumumkan pemberitahuan tentang 
akan diselenggarakannya RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang 
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya 
semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan 
untuk hadir guna membela diri.  
 

8. RUPS tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris 
Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS 
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS 
tersebut dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah 
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.  

 
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari 

setelah pemberhentian sementara itu, atau dalam hal RUPS yang dimaksud dalam ayat 7 
pasal ini tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu menjadi 
batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.  
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10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai 
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk 
mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk 
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas 
tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 pasal 
ini. 

 
RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 18 
 

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang 
perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat 
Direksi. 
 

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris 
Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan.  
 

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat 
yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat 
tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya, yang segera ditegaskan 
dengan surat tercatat sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam mendesak 
sekurang kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. 
 

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan 
Komisaris. 
 

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan 
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan 
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan 
ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau 
ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh 
Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang 
sah dan mengikat. 

 
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak 

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 yang hadir. 
 

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

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat 
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir 
dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 
 

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan 
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari para anggota Dewan 
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 
 
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris 
yang akan menentukan. 
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10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; 

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa 
tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara 
lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan 
berdasarkan suara terbanyak 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. 
 

11. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat 
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh 
Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh semua anggota Dewan Komisaris lainnya yang 
hadir. Apabila Berita Acara tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian 
tidak disyaratkan. 
 

12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan 
ayat 11 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan 
pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan 
Komisaris tersebut. 
 

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat 
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu 
secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud 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. 
 

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara rapat yang 
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik 
lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. 
 
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 
 
Berita Acara Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan 
Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. 

 
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN 

Pasal 19 
 

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan 
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 
 

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas harus disampaikan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 
 

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga 
puluh satu) Desember.  
 
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.  
 

4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi 
menyusun laporan tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku 
dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan 
kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS tahunan. 
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Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 
14 (emapt belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa 
oleh para pemegang saham. 
 

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta 
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan 
oleh RUPS. 
 

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar 
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 

 
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN 

Pasal 20 
 

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan 
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba 
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 
 

2. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dari 
laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan 
yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah 
pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang 
mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk 
memutuskan lain. 
 

3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan peruntukkan lain, maka laba bersih setelah 
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang undang dan Anggaran Dasar 
dibagi sebagai dividen. 
 

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan 
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS tahunan, dalam keputusan mana juga 
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. 
 

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau 
berdasarkan wewenang dari RUPS tahunan dalam aman keputusan untuk pembagian 
dividen diambil. 
 

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. 
Pasal 11 ayat 2 berlaku mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. 
 

5. Jika 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 seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 

6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris 
berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan 
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan 
dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya 
yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. 
 

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari 
pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah 
disahkan RUPS tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme 
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh 
RUPS tahunan. 
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8. Laba yang dibagikan sebagai 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 waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.  
 

9. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir 
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

 
PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

Pasal 21 
 

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah 
memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 
 

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup 
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.  
 

3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan 
bagi keperluan Perseroan. 
 

4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang belum dipergunakan untuk 
menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini 
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS tahunan, harus dikelola oleh Direksi 
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan 
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar memperoleh 
laba. 

 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 22 
 

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham 
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah 
dikeluarkan Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh 
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam 
RUPS. 
 
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa 
Indonesia.  
 

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat 
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu 
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan 
disetor, dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroanterbuka 
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia.  
 

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal 
ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris 
yang memuat tentang perubahan tersebut.  
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4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, 
maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah 
RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama 
seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, dan panggilan harus dilakukan paling lambat 
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal 
RUPS kedua tersebut, serta untuk panggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan 
pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS kedua tersebut 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 dikeluarkan secara sah dalam RUPS dan 
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah 
yang hadir dalam RUPS.  
 

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak 
tercapai, atas permohonan Direksi Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk 
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan 
oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.  
 

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua 
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. 

 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 

Pasal 23 
 

1. Kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang 
Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, hanya 
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili paling sedikit 3/4(tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak 
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 
 

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak 
tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 
setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama 
seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan 
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk 
tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak 
perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. 
 
Dalam RUPS kedua tersebut keputusan adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak 
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 
 

3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak   
tercapai, maka atas permintaan Direksi  Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara   untuk 
mengambil keputusan, pemanggilan dan  waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh  
Ketua Otoritas Jasa Keuangan.     
 

4. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, 
pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang 
akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 
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PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 
Pasal 24 

 
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka 

pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri 
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah 
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian 
dari seluruh jumlah saham denan hak suara yang hadir dalam RUPS. 
 

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak   
tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)   hari 
setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan mata 
acara yang sama seperti yang  diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali  mengenai jangka 
waktu panggilan harus  dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, 
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua,  serta untuk panggilan RUPS 
kedua tersebut   tidak perlu dilakukan   pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam 
RUPS kedua tersebut keputusan adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak 
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang  hadir dalam RUPS.     
 

3. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud  dalam ayat 2 pasal ini, kuorum yang    
ditentukan tidak tercapai, maka atas permintaan Direksi Perseroan, kuorum kehadiran, 
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS 
ditetapkan oleh Ketua  Otoritas Jasa Keuangan.      
 

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau 
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan berdasarkan penetapan 
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.  
 

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak menunjuk likuidator. 
 

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh   RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.  
 
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur Perseroan dengan cara 

mengumumkan  dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian dan 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia atau 
instansi yang  berwenang dan atau pengganti, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang  undangan yang berlaku.   
 

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian   
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS 
berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan   
diberikannya pelunasan dan pembebasan  sepenuhnya kepada para likuidator.      
 

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing masing 
akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh 
untuk saham yang mereka miliki masing masing. 

 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
 
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam 
RUPS. 

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG 
DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG 
TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO.IX.J.1.  
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XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian 
yang harus diajukan pada Masa Penawaran dengan menggunakan FPPS yang dicetak untuk 
keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. 
 
1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FPPS. 
 
FPPS dapat diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang namanya 
tercantum pada Bab XV di dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan 
dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi yang 
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. 
 
Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-
ketentuan tersebut di atas tidak 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 Yang Ditawarkan adalah 
Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan 
No.IX.A.7.  

 
3. JUMLAH PEMESANAN 
 

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan harus diajukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya 
dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham. 

 
4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
 

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian 
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif No.SP-0033/PE/KSEI/0913 yang 
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 24 September 2013. 

 
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Perseroan tidak menerbitkan Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum dalam 
bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara 
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil 
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang 
Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2013 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 bukti kepemilikan saham 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. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi tertulis 

kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. 
Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam 
Rekening Efek. 
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4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara 
Rekening Efek di KSEI. 

 
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak 

memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain 
yang melekat pada saham. 

 
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu 

kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, 
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat 
(beneficial owner) yang memiliki/membuka 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 dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek 
atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 

 
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham 

Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi 
Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. 

 
B. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 

Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih 
lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau 
Agen Penjualan 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 Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang 
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan: 

 
A. Fotokopi jati diri (KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku bagi perorangan, atau anggaran 

dasar terakhir serta akta pengangkatan direksi yang terakhir bagi badan hukum), bagi 
Pemesan Asing, disamping melampirkan fotokopi paspor/KITAS yang masih berlaku, pada 
FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari 
Pemesan secara lengkap dan jelas. 

 
B. Bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan. 
 
C. Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan 
pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, 
tidak terpenuhi. 
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6. MASA PENAWARAN 
 

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 3 Desember 2013, mulai pukul 09.00 WIB sampai 
dengan tanggal 5 Desember 2013, pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan 
Saham Yang Ditawarkan yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka 
para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, 
dapat mempersingkat Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja. 

 
7. TANGGAL PENJATAHAN 
 

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan 
penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan  dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku adalah tanggal  9 Desember 2013. 

 
8. PERSYARATAN PEMBAYARAN 
 

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, pindah buku, cek atau wesel bank dalam mata 
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan 
membawa tanda jati diri asli dan beserta copy-nya dan FPPS yang diajukan dan semua setoran 
harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 

Bank Mandiricabang Berdharma 
No. Rekening    : 122-0006279320 

Atas Nama : PT RHB OSK Securities Indonesia– IPO PT SSS 
 

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas 
nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga 
tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good 
funds) segera selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 15.00 WIB pada 
rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut 
diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. 
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi 
tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. 
Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan 
saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account 
dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank 
yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran dengan automated  
teller machine (ATM) tidak berlaku. 

 
9. PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN SAHAM YANG DITAWARKAN 
 

a. Masing-masing Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor seluruh dana sesuai 
dengan pesanan yang masuk namun tidak kurang dari Bagian Penjaminan (in good funds) ke 
Rekening IPO selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) 
pada tanggal terakhir Masa Penawaran. Dengan tetap memperhatikan kewajiban penyetoran 
dana ke dalam Rekening IPO berdasarkan ketentuan Pasal 10.2. Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek, pembayaran pemesanan dari Agen Penjualan Internasional (in good funds) akan 
dilakukan ke Rekening IPO selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.  

b. Apabila ada Penjamin Emisi Efek,  atau Agen Penjualan, selain Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek, yang gagal membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 
sebagaimana ditetapkan dalam poin 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin 
Emisi Efek yang gagal tersebut wajib, disamping melakukan kewajiban pembayaran tersebut 
dalam poin 1, membayar denda ganti rugi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 
Suku Bunga sampai dengan seluruh jumlah uang penjualan tersebut diterima oleh Emiten 
sehubungan dengan Penjamin Emisi Efek yang gagal membayar tersebut. Denda 
keterlambatan tersebut akan ditambahkan pada jumlah yang terutang dan menjadi utang dari 
Penjamin Emisi Efek yang gagal membayar tersebut, atau Agen Penjualan kepada Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek. 
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c. Pembayaran oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan ketentuan poin 1 di 
atas, membebaskan para Penjamin Emisi Efek yang melakukan pembayaran tersebut dari 
tanggung jawab mereka terhadap Emiten mengenai kewajiban pembayaran sesuai 
dengan  Bagian Penjaminan, namun bagaimanapun juga, hal ini tidak akan membebaskan 
kewajiban Para Penjamin Emisi Efek yang tidak melangsungkan pembayaran sebagaimana 
dimaksud dalam poin 1 dari tanggung jawabnya melakukan pembayaran, untuk seluruhnya 
atau sebagian, sesuai dengan jumlah porsi Bagian Penjaminannya masing-masing 

d. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor (in good funds) uang hasil penjualan Saham 
Yang Ditawarkan yang telah diterima dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan ke dalam 
Rekening Penerimaan Emiten pada Tanggal Pembayaran yang merupakan jumlah 
keseluruhan dana yang diterima dari masing- masing Penjamin Emisi Efek (sebesar jumlah 
Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan porsi Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin 
Emisi Efek dikalikan Harga Penawaran), setelah dikurangi dengan imbalan-imbalan Jasa 
yang harus dibayarkan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan perkiraan 
biaya yang harus dibayarkan oleh Emiten sesuai dengan Pasal 20.5 Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek serta Pajak Pertambahan nilai atau Pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  

e. Pembayaran oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 12.4 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari 
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap Emiten mengenai kewajiban 
pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan, namun bagaimanapun juga, hal ini tidak 
akan membebaskan kewajiban Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang tidak melangsungkan 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.4 dari tanggung jawabnya melakukan 
pembayaran, untuk seluruhnya atau sebagian, sesuai dengan jumlah porsi Bagian 
Penjaminannya masing-masing. 

f. Agen Penjualan atau Penjamin Emisi Efek, selain Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang 
terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan, tidak berhak menerima alokasi 
Saham Yang Ditawarkan yang didistribusikan oleh KSEI atas instruksi Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek, kecuali kewajiban para Agen Penjualan atau Penjamin Emisi Efek, selain 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bersangkutan telah dipenuhi atau dilakukan. 
Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran oleh para Agen Penjualan atau Penjamin 
Emisi Efek yang lalai, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab 
kepada pembeli saham yang memesan melalui para Agen Penjualan atau Penjamin Emisi 
Efek yang lalai tersebut atas kerugian, biaya, kewajiban dan/atau pengeluaran yang timbul 
akibat tidak diterimanya atau tidak diperolehnya alokasi saham tersebut karena kelalaian para 
Agen Penjualan atau Penjamin Emisi Efek yang lalai tersebut dan dengan ini para Agen 
Penjualan atau Penjamin Emisi Efek, selain Penjamin Pelaksana Emisi Efek, membebaskan 
Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari segala tuntutan sehubungan dengan tidak 
diterimanya saham yang mungkin dimiliki oleh pembeli saham yang memesan melalui Agen 
Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek yang lalai. 

 
10. BUKTI TANDA TERIMA 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima 
pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-
5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan 
pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan 
dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan 
dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. 

 
11. PENJATAHAN SAHAM 
 

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT RHB OSK Securities Indonesia selaku Manajer 
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti 
(Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk 
bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur 
sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VIII.G.12. 
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Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK 
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan 
No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7. 
 
A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

 
Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan atau sejumlah 1.470.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta) saham 
yang akan dialokasikan untuk (i) pemenuhan Penjatahan PN15, dan (ii) investor lain 
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Dana Pensiun, Asuransi, Reksa Dana, Yayasan, 
Institusi bentuk lain, baik dalam maupun luar negeri.  
 
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 menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan 

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.Penentuan besarnya 
persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; 

b. penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (a) termasuk pula jatah bagi pegawai 
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling 
banyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; 

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada: 
1) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) 

atau lebih saham dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan 
dengan Penawaran Umum; 

2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau 
3) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2), yang bukan 

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

 B. Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 

Penjatahan terpusat minimal sebesar2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan 
atau sejumlah 30.000.000 (tiga puluh juta) saham. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi 
jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan 
yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut: 

 
a. Jika setelah pengecualian pemesanan saham terafiliasi yang merupakan direktur, 

komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20,00% (dua puluh persen) atau lebih 
saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau 
Agen Penjual Efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak 
yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesanan 
yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh saham yang dipesan dan dalam hal 
para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan 
masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada 
para pemesan yang dikecualikan. 

 
b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di 

butir B.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: 

 
1. dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan 

secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa 
pecahan; atau  
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2. dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan 
memenuhi persyaratan berikut ini: 

 
a. para pemesan yang tidak dikecualikan akan 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 Efek yang termasuk 
dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar 
yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan  

b. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan 
dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan 
secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan 
oleh para pemesan. 

 
12. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN 

PENAWARAN UMUM SAHAM 
 

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa 
Penawaran,  Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan 
hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta seluruh addendum, 
perubahan dan penambahannya serta dengan mengacu pada Peraturan No.IX.A.2 persetujuan 
terlebih dahulu dari OJK. 
 
Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Efektif, maka Perseroan 
dan Penjamin Pelaksana Emisi wajib memberitahukan secara tertulis  kepada OJK.   
 
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa 
Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum dengan mengacu pada ketentuan 
Peraturan No.IX.A.2. 

 
13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 
 

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya 
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan 
oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat dimana FPPS yang bersangkutan 
diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. 
 
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut 
akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga per tahun 
rekening  giro yang pada saat itu berlaku pada bank penerima yang diperhitungkan dengan 
jumlah hari keterlambatan, dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. 
 
Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung 
dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan 
pembelian saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang 
bersangkutan diajukan pada Tanggal Pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang 
menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan 
pemesanan. 
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14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM 
 
Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan 
dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas 
pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan 
menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan 
pembelian saham.  
 

15. LAIN-LAIN 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak 
pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.  
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli 
atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak 
terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham 
yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara 
pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham 
sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek. 
 

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang 
menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan 
dicatatkan di Bursa Efek. 
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XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 

 
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi 
Efek dan para Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai 
Anggota BEI. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 

PT BNP Paribas Securities Indonesia 
Menara BCA Lt. 35 

Jl. MH. Thamrin No.1 
Jakarta 10310 

Telepon: +6221  235 86586 
Faksimili: +6221  235 86860 

Website: www.bnpparibas.co.id 

PT Mandiri Sekuritas 
Plaza Mandiri Lt. 28 

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 36-38 
Jakarta 12190 

Telepon: +6221  526 3445 
Faksimili: +6221  526 3507 

Website: www.mandirisekuritas.co.id 
 

PT RHB OSK Securities Indonesia 
Plaza CIMB Niaga Lt. 14 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 
Jakarta 12920 

Telepon: +6221  259 86888 
Faksimili: +6221  259 86777 
Website: www.rhb.com.my 
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PENJAMIN EMISI EFEK 
 

PT Buana Capital 
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II 

Lantai 26 
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 

Jakarta 12190 
Telepon: (021) 515 0203 
Faksimili: (021) 515 0241 

PT Ciptadana Securities 
Plaza ASIA Office Park Unit 2 
Jl. Jenderal Sudirman Kav 59 

Jakarta 12190 
Telepon: (021) 2557 4800 
Faksimili: (021) 2557 4842 

PT Danasakti Securities 
Jl. Tanah Abang III No.6 

Jakarta 10160 
Telepon: (021) 2312345 
Faksimili: (021) 2314880 

PT HD Capital Tbk. 
Sona Topas Tower Lt. 11 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 
Jakarta 12920 

Telepon: (021) 25063637 
Faksimili: (021) 2506351/52 

PT Jasa Utama Capital 
Menara Thamrin Lt.2 Suite 203 

Jl. M.H. Thamrin Kav.3 
Jakarta 10250 

Telepon: (021) 230 1860 
Faksimili: (021) 230 1862 

PT Madani Securities 
Menara Prima Lt. 25 

Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 
Jakarta 12950 

Telepon: (021) 5794 81 70 
Faksimili: (021) 5794 81 71 

PT Magenta Kapital Indonesia 
Menara Batavia Lt. 23 

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 
Jakarta 10220 

Telepon: (021) 5793 0078 
Faksimili: (021) 5793 0079 

PT Minna Padi Investama Tbk 
Equity Tower Lantai 11 Sudirman 

Central Busines District (SCBD) Lot 9 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12790 
Telepon: (021) 525 5555 
Faksimili: (021) 527 1527 

PT Panca Global Securities 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

Tower I Suite 1706 A 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 
Telepon: (021) 5155456 
Faksimili: (021) 5145466 

PT Panin Sekuritas Tbk. 
Jakarta BEI Tower II, suite 1705 
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 
Telepon: (021) 515 3055 
Faksimili: (021) 515 3061 

 

PT Phillip Securities Indonesia 
ANZ Tower, Lt. 23B 

Jakarta 10220 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A 

Telepon: (021) 57900800 
Faksimili: (021) 57900809 

 

PT Reliance Securities 
Reliance Building 

Jl. Pluit Kencana No. 15 A 
Jakarta 14450 

Telepon: (021) 661 7768 
Faksimili: (021) 661 9884 

PT Valbury Asia Securities 
Menara Karya Lantai 10 

Jl. H.R. Rasuna Said 
Blok X-5 Kav. 1-2 

Jakarta 12950 
Telepon: (021) 2553 3600 
Faksimili: (021) 2553 3700 

 PT Yulie Sekurindo Tbk. 
Plaza ABDA Lt. 5 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 
Jakarta 12190 

Telepon: (021) 5140 2181 
Faksimili: (021) 5140 2182 

 


