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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK 
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN 
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB 
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM 
DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK
Kegiatan Usaha Utama :

Penyedia Menara Telekomunikasi, Jasa dan Jaringan Telekomunikasi
Berkedudukan di Badung, Bali

Kantor Pusat :
Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase

Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
Badung, Bali

Telepon : (0361)767 629
Faksimili : (0361) 766 059

Website: www.balitower.co.id

Alamat kantor cabang:
Wisma Keiai Lt.22

Jalan Jenderal Sudirman Kav 3
Jakarta 10220

Telepon : (021) 5790 5788
Faksimili : (021) 5790 5789

Email : corporate.secretary@balitower.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan  saham baru yang berasal dari portepel 
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili 14,72% (empat belas koma tujuh puluh dua persen) dari Modal 
Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan Harga Penawaran Rp400,- (empat 
ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham 
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana secara keseluruhan adalah sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta 
Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta)  Waran Seri I, yang 
mewakili 34,52% (tiga puluh empat koma lima puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran 
Umum Perdana Saham ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel.  Waran Seri I 
diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap 
pemegang 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 2 (dua) Waran Seri I.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan 
nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama periode 
pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 13 September 2014 
sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Jumlah 
dana maksimum yang diperoleh apabila seluruh waran dilaksanakan adalah sebesar Rp70.400.000.000,- (tujuh puluh miliar empat ratus juta Rupiah). 
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan 
menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat 
diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan  mempunyai jangka 
waktu selama 5 (lima) tahun.
Seluruh Saham Baru Perseroan dari Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan 
suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT RHB OSK SECURITIES INDONESIA

PENCATATAN SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA 
YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (”PERPRES 
36/2010”), KEGIATAN USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWAAN DAN PENGOPERASIAN) 
MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100%. 

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT 
KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETATNYA PERSAINGAN DI INDUSTRI PENYEWAAAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI DAPAT MENYEBABKAN TEKANAN PADA HARGA YANG DAPAT BERDAMPAK NEGATIF SECARA MATERIAL 
TERHADAP PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

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

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 5 Maret 2014

Kantor Pusat :
Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
Badung, Bali
Telepon : (0361)767 629
Faksimili : (0361) 766 059
Website: www.balitower.co.id



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan 
Penawaran Umum Saham Perdana kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dahulu disebut Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) di Jakarta dengan Surat No. 007/BTS-
DIR/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No.8 Tahun 1995, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya berikut segala 
perubahannya (“UUPM”). 

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai 
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat antara Perseroan 
dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum 
Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para 
pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. 
IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab 
sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku 
di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau 
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari 
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi.

PT RHB OSK Securities Indonesia, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan 
Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. 
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi 
Efek.

Penawaran Umum Saham Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan 
lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus 
ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Saham ini, 
kecuali bila penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang 
berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak 
terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan 
Penawaran Umum Saham Perdana kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dahulu disebut Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) di Jakarta dengan Surat No. 007/BTS-
DIR/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No.8 Tahun 1995, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya berikut segala 
perubahannya (“UUPM”). 

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai 
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat antara Perseroan 
dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum 
Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para 
pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. 
IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab 
sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku 
di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau 
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari 
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi.

PT RHB OSK Securities Indonesia, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan 
Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. 
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi 
Efek.

Penawaran Umum Saham Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan 
lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus 
ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Saham ini, 
kecuali bila penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang 
berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak 
terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI  i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN  vii

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 4

III.  PERNYATAAN UTANG 5

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 10
 1. Umum 10
 2. Keuangan 13
 3. Manajemen Risiko 23

V. RISIKO USAHA 25

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 30

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 31
 1.  Riwayat Singkat Perseroan 31
 2.  Ijin-ijin Usaha Perseroan 32
 3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 33
 4.  Pengurusan dan Pengawasan 35
 5 .  Sumber Daya Manusia 39
 6.  Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 42
 7. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak 43 
 8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan  
  Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 46
 9. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 47
 10. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi 50
 11. Keterangan Mengenai Aset Perseroan dan Entitas Anak 50
 12. Perkara Yang Sedang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris  
  dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak 51
 13. Asuransi 52

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 53
 1. Umum 53
 2. Keunggulan Kompetitif 54
 3. Strategi Usaha 56
 4. Kegiatan Operasional 57
 5. Prospek Usaha 60
 6.  Persaingan Usaha 62
 7. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) 62
 8.  Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) 63

IX.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 64

X.   EKUITAS 67

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 69

XII.  PERPAJAKAN 70



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

ii

XIII.  PENJAMINAN EMISI EFEK 72

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 73

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 75

XVI.  LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 95

XVII. LAPORAN PENILAIAN 159

XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM  SAHAM DAN PENERBITAN WARAN 169

XIX.  ANGGARAN DASAR 178

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 202

XXI.  PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 208



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
3G     :  Third Generation, basis teknologi komunikasi seluler ketiga yang 

mampu melakukan transmisi data internet cepat hingga 384 kbps  
(kilo bit per second) pada kondisi diam atau bergerak secepat berjalan 
kaki. 

 
4G     :  Fourth Generation, basis teknologi komunikasi seluler keempat 

sebagai pengembangan dari 3G yang mampu melakukan transmisi 
data internet ultra broad band untuk keperluan mobile web access,  
IP telephony, internet gaming service, HD TV, video conferencing, dan 
cloud computing. 

 
Afiliasi     : Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, 

yang berarti: 
a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 

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

komisaris dari pihak tersebut; 
c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) 

atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; 
d) hubungan antara perusahaan dengan suatu 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. 
 
BAE     : Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM. 
 
Bapepam    : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

Ayat (1) UUPM. 
 
Bapepam dan LK   : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementrian Keuangan. 

 
BEI     : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM 

yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan 
terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara 
Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan 
merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan akan 
dicatatkan. 

 
BTS     : Base Transreceiver Station. 
 
DPS     : Daftar Pemegang Saham. 
 
Efek     : Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan 
Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap 
derivatif Efek. 
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Efektif     : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan 
Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan 
ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2. 

 
FPPS     : Formulir Pemesanan Pembelian Saham. 
 
Hari Bursa    : Hari-hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek 

Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur 
nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek 
Indonesia. 

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

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Infrastruktur Telekomunikasi  : Aset berupa tanah, menara BTS, shelter dan infrastruktur pendukung 

lainnya. 
 
KCT     : PT Kharisma Cipta Towerindo, pemegang saham Perseroan, suatu 

perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum 
negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. 

 
KSEI     : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang 

didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai 
kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan 
dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam 
UUPM. 

 
LTE     : Long Term Evolution, suatu standar teknologi dalam jaringan 

komunikasi seluler 4G (fourth generation) yang mampu melakukan 
transmisi data dengan cepat dengan basis sistem GSM/EDGE (Global 
System for Mobile/ Enhance Data Rates for GSM). 

 
Manajer Penjatahan   : Pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan 

Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam 
Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK  
No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang dalam 
Penawaran Umum Perdana ini fungsi Manajer Penjatahan dilakukan 
oleh PT RHB OSK Securities Indonesia. 

 
Masa Penawaran   : Masa dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham 

sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XX mengenai Persyaratan 
Pemesanan Pembelian Saham. 

 
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). 
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OJK     : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan 
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, 
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan 
penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, 
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga 
Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri 
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012. 

 
Pemerintah    : Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Penawaran Umum Perdana  : Kegiatan penawaran umum saham perdana yang dilakukan oleh 

Perseroan untuk menjual Saham Yang 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 Saham. 

 
Penjamin Emisi Efek   : Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak-pihak lainnya yang 

tergabung dalam sindikasi Penjamin Emisi Efek Perseroan, yang 
berdasarkan akta notaril Perjanjian Penjaminan Emisi Efek menjadi 
pembeli seluruh sisa Saham yang ditawarkan dalam Penawaran 
Umum Perdana ini. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT RHB OSK Securities Indonesia, yang akan bertanggung jawab 

penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi sesuai dengan 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi 
ketentuan-ketentuan UUPM. 

 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek 

sesuai Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum 
Saham Perdana PT Bali Towerindo Sentra Tbk No. 144 tanggal  
29 November 2013 berikut dengan addendum I no. 83 tanggal  
30 Januari 2014 dan addendum II no. 67 tanggal 25 Februari 2014, 
yang seluruhnya dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris  
di Jakarta. 

 
Pernyataan Pendaftaran  : Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh 

Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan UUPM. 

 
Perseroan    : PT Bali Towerindo Sentra Tbk., suatu perseroan terbatas yang 

didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia serta berkedudukan di Badung, Bali. 

 
PIM :  PT Paramitra Intimega, Entitas Anak, suatu perseroan terbatas yang 

didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta 
berkedudukan di Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang usaha 
jasa penyewaan menara telekomunikasi. 
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PMI     : PT Paramitra Media Interaktif, Entitas Anak, suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta 
berkedudukan di Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang usaha 
jasa telekomunikasi televisi berbayar. 

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

Prospektus    : Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran 
Umum Perdana ini. 

Rekening Efek   : Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang 
diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan 
kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang 
Saham. 

RUPS     : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPT dan diselenggarakan menurut ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan. 

Rp atau Rupiah   : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.  

Saham atau Saham Biasa Atas : Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan. 
Nama 

Saham Yang Ditawarkan  : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) 
setiap saham, dengan jumlah sebanyak 88.000.000 (delapan puluh 
delapan juta) lembar saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada 
Masyarakat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penawaran 
Umum dengan harga penawaran sebesar Rp400,- (empat ratus 
Rupiah), yang selanjutnya, bersama-sama dengan seluruh saham 
yang telah ditempatkan dan disetor sebelumnya, akan dicatatkan pada 
Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. 

Tanggal Penjatahan   : Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, 
yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 
berakhirnya Masa Penawaran. 

TDP     : Tanda Daftar Perusahaan. 

USD atau Dolar Amerika Serikat : Mata uang yang berlaku di Amerika Serikat. 

UUPM     : Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang 
Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan 
pelaksanaannya. 

UUPT     : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 
Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 dan peraturan 
pelaksanaannya. 

UUWDP    : Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan, yang dimuat dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1982, Tambahan No. 3214 dan 
peraturan pelaksanaannya. 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan 
keterangan yang lebih terinci dalam laporan keuangan Perseroan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam 
Bab XVI Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling 
penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai 
dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia. 
 
1.  Keterangan Singkat Mengenai Perseroan 
 
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Badung, Bali. Perseroan didirikan 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 6 Juli 2006 (“Akta Pendirian”), yang dibuat  
di hadapan Triska Damayanti, S.H., Notaris di Kuta, Bali. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan 
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W16-00119 HT.01.01-TH.2006, tanggal 28 November 2006 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan 
No.22081474409 di Kantor pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, 
Bali, Tanggal 23 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal  
10 Juli 2007, Tambahan No.6861. 
 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.138 tertanggal 30 September 2013, yang dibuat  
di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan persetujuan 
pemegang saham atas (i) perubahan status perseroan yang semula adalah Perseroan tertutup menjadi 
Perseroan Terbuka, (ii) Menyetujui penawaran umum kepada masyarakat melalu pasar modal (Go Public) saham 
dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) saham (iii) Peningkatan modal 
dasar perseroan yang semula sebesar Rp50.980.000.000 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta 
Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) (iv) Mengubah nilai nominal saham dalam 
Perseroan semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah) (v) Merubah susunan para 
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan (vi) Perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk 
disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar dan Perusahaan Publik. Perubahan atas 
Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-61437.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013. 
 
Perseroan berkantor di Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, 
Kabupaten Badung, Bali.  
 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa. 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut : 
a. Kegiatan utama Perseroan, yaitu perdagangan alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha  

di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pembelian, pengelolaan dan penyewaan bangunan dan 
infrastruktur, termasuk diantaranya menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sarana 
telekomunikasi, jasa konsultasi di bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan penyertaan saham 
(investasi) pada perusahaan lain. 

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu jasa konsultasi manajemen dan pengembangan sumber 
daya manusia, jasa telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyediaan instalasi perangkat 
telekomunikasi, perawatan sarana jaringan/perangkat telekomunikasi, jasa pengelolaan dan penyewaan 
bangunan-bangunan, ruangan-ruangan serta fasilitasnya.  
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2.        Keterangan Tentang Entitas Anak 
 
Tabel berikut menyajikan Entitas Anak yang dimiliki Perseroan: 
 

No. Nama Perusahaan 
Persentase 

Kepemilikan 
Langsung 

Tahun 
Pendirian 

Tahun 
Penyertaan Kegiatan Usaha 

Tahun 
Beroperasi 

Secara Komersial 
1. PT Paramitra Intimega (“PIM”) 99,99% 2004 2007 Jasa penyewaan menara telekomunikasi  2008 
2. PT Paramitra Media Interaktif (“PMI”) 99,60% 2013 2013 Jasa telekomunikasi televisi berbayar Belum Beroperasi 

 

3.  Ikhtisar Data Keuangan 
 
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2013, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, 
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2014 
serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Ikhwan Sofwan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
dalam laporannya tertanggal 20 Juni 2013, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, 
Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 26 Juni 
2012 dan 9 Juni 2011, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng 
Mattemmu dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 15 Juli 2010. 
 

Laporan Posisi Keuangan 
(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 September 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Aset       
Aset Lancar 47.897 41.776 32.455 20.044 46.765 36.747 
Aset Tidak Lancar 538.293 411.724 240.644 222.187 146.798 113.935 
Jumlah Aset 586.190 453.500 273.099 242.231 193.563 150.682 
Liabilitas       
Liabilitas Jangka Pendek 194.310 110.512 55.035 116.410 90.628 94.418 
Liabilitas Jangka Panjang 192.639 193.933 164.584 85.266 129.538 62.561 
Jumlah Liabilitas 386.949 304.445 219.619 201.676 220.166 156.979 
Jumlah Ekuitas 199.241 149.055 53.480 40.555 (26.603)  (6.298) 
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 586.190 453.500 273.099 242.231 193.563 150.682 
 
Laporan Laba Rugi Komprehensif  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 9 bulan 31 Desember 
2013 2012* 2012 2011 2010 2009 2008 

Pendapatan Usaha 69.161 45.157 65.881 43.969 23.128 11.110 3.934 
Beban pokok pendapatan (17.553) (12.114) (19.449) (5.100) (8.548) (10.845) (5.382) 
Laba Bruto 51.608 33.043 46.432 38.869 14.580 265 (1.448) 
Beban usaha (9.739) (7.004) (9.363) (8.235) (7.579) (10.341) (9.906) 
Laba Usaha 41.869 26.040 37.069 30.634 7.001 (10.076) (11.354) 
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi 53.401 75.904 108.157 8.208 17.513 - - 
Beban Keuangan  (19.221) (18.238) (24.477) (25.698) (21.104) (16.776) (5.531) 
Lain – lain-bersih 651 (350) (456) 3.603 46 452 1.203 
Laba (rugi) sebelum pajak 76.699 83.355 120.294 16.747 3.456 (26.399) (15.682) 
Manfaat (Beban) Pajak (23.657) (14.801) (24.718) (3.821) (579) 6.095 4.671 
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (20.305) (11.011) 
Pendapatan Komprehensif lain - - - - - - - 
Jumlah laba komprehensif periode/tahun 
berjalan 

53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (20.305) (11.011) 

Laba periode/tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada : 
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Keterangan 9 bulan 31 Desember 
2013 2012* 2012 2011 2010 2009 2008 

Pemilik entitas induk 53.042 66.550 93.991 13.814 3.803 (20.305) (11.011) 
Kepentingan non pengendali - 2.004 1.584 (888) (926) 941 94 

       Jumlah 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (19.364) (10.971) 
Jumlah Laba komprehensif yang dapat 
diatribusikan kepada:        

Pemilik Entitas Induk 53.042 65.550 93.991 13.814 3.803 (20.305) (11.011) 
Kepentingan non pengendali - 2.004 1.584 (888) (926) 941 94 
Jumlah 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (19.364) (10.971) 

Laba bersih per saham dasar yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk 

 
 

104,05 

 
 

130,54 

 
 

184,37 

 
 

27,10 

 
 

7,46 

 
 

(39,83) 

 
 

(21,41) 
Laba bersih per saham dasar yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk 

 
 

104,05 

 
 

130,54 

 
 

184,37 

 
 

27,10 

 
 

7,46 

 
 

(39,83) 

 
 

(21,41) 
Keterangan : * tidak diaudit 
 
Rasio-rasio Keuangan 
 

Keterangan 30 September 
2013 

31 Desember  
2012 2011 2010 2009 2008 

Rasio Pertumbuhan (%)       
   Pendapatan 53,16%* 49,84% 90,11% 108,17% 182,41% NA 
   Beban pokok pendapatan 44,90%* 281,35% -40,34% -21,18% 101,51% NA 
   Laba Bruto 56,18%* 19,46% 166,59% 5401,89% -118,30% NA 
   Beban usaha 39,05%* 13,70% 8,66% -26,71% 4,39% NA 

Laba Usaha 60,79%* 21,01% 337,57% -169,48% 11,26% NA 
   Jumlah laba komprehensif -22,63%* 639,40% 349,29% -114,17% -84,41% NA 
   Aset 29,26% 66,06% 12,74% 25,14% 28,46% NA 
   Liabilitas 27,10% 38,62% 8,90% -8,40% 40,25% NA 
   Ekuitas 33,67% 178,71% 31,87% -252,45% 322,40% NA 
Rasio Usaha (%)       
   Laba bruto/pendapatan 74,62% 70,48% 88,40% 63,04% 2,39% -36,81% 
   Laba usaha/pendapatan 60,54% 56,27% 69,67% 30,27% -90,69% -288,61% 
   Jumlah laba komprehensif/pendapatan 76,69% 145,07% 29,40% 12,44% -182,76% -279,89% 
   Jumlah laba komprehensif/rata-rata ekuitas 30,46% 94,38% 27,49% 41,24% 123,43% NA 
   Jumlah laba komprehensif/rata-rata aset 10,20% 26,31% 5,02% 1,32% -11,80% NA 
Rasio Keuangan (%)       
   Aset lancar/liabilitas lancar 24,65% 37,80% 58,97% 17,22% 51,60% 38,92% 
   Liabilitas/aset 66,01% 67,13% 80,42% 83,26% 113,74% 104,18% 
   Liabilitas/ekuitas 194,21% 204,25% 410,66% 497,29% -827,60% -

2492,52% 
   EBITDA/Pendapatan 65,07% 59,06% 81,03% 36,59% -85,46% -224,02% 
* Pertumbuhan dibandingkan dengan periode 30 September 2012 
 
4.  Risiko Usaha 
 
Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan 
 
1. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan 

tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan. 
2. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pelanggan menara telekomunikasi Perseroan 

yang bisa berdampak negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan.  
3. Risiko tidak diperolehnya izin/perpanjangan izin atas menara telekomunikasi yang dioperasikan 

Perseroan. 
4. Risiko ketidaksetujuan dari masyarakat setempat pada pendirian menara telekomunikasi Perseroan. 
5. Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas 

tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan berdiri. 
6. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode 

berjalan Perseroan. 
7. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang. 
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8. Perubahan dalam perlakuan perpajakan dapat berdampak buruk terhadap profitabilitas. 
9. Indonesia terletak di zona yang rentan terhadap gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang dapat 

menciptakan ketidaknyamanan sosial dan kerugian ekonomi. 
 
Risiko yang Berkaitan dengan Investasi Saham Perseroan 
 
1. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan. 
2. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan tergantung pada laba masa 

depan, kondisi keuangan, arus kas, modal kerja dan belanja modal. 
 
Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini. 
 
5.  Penawaran Umum Perdana 
 
STRUKTUR PENAWARAN UMUM 
   
1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak   88.000.000 (delapan puluh delapan juta)  

Saham Baru 
2. Persentase Penawaran Umum : 14,72% (empat belas koma tujuh puluh dua persen) dari Modal 

Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum 
3. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham 
4. Harga Penawaran : Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham 
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta 

Rupiah) 
6. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan : Sebanyak  176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta) 

Waran Seri I 
7. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp400,- (empat ratus Rupiah) 
8. Rasio : Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru yang namanya 

tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 2 (dua) 
Waran Seri I 

9. Tanggal Pencatatan Saham dan 
Waran Seri I 

: 13 Maret 2014 

10. Pencatatan Saham : Bursa Efek Indonesia 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) 
lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan 
ditawarkan dengan harga Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat 
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah 
sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah). 
 
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat 
dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk 
hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya 
terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. 
 
Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh 
enam juta) Waran Seri I atau mewakili 34,52% (tiga puluh empat koma lima puluh dua persen) yang dapat 
dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap 
pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS. Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa 
setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 2 (dua) 
Waran Seri I. 
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Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan 
yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan 
sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang 
akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 13 September 2014 
sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 
(satu) Saham Baru Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham 
termasuk hak atas dividen dan/atau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB  selama Waran Seri I 
tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa 
berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I 
tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan  mempunyai 
jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Pencatatan. 
 
Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   2.000.000.000 200.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

      

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,998 509.790.000 50.979.000.000 85,278 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 10.000 1.000.000 0,002 
Masyarakat - - - 88.000.000 8.800.000.000 14,720 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

509.800.000 50.980.000.000 100,000 597.800.000 59.780.000.000 100,000 

Saham dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000  1.402.200.000 140.220.000.000  
 

Apabila Waran Seri I yang dimilik pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, 
maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan 
Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut : 
 

Keterangan 

Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan 
Waran Seri I 

Setelah Penawaran Umum Perdana dan Setelah 
Pelaksanaan Waran Seri I 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   2.000.000.000 200.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

      

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 85,278 509.790.000 50.979.000.000 65,881 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 10.000 1.000.000 0,001 
Masyarakat 88.000.000 8.800.000.000 14,720 88.000.000 8.800.000.000 11,373 
Pemegang Waran Seri I - - - 176.000.000 17.600.000.000 22,745 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

597.800.000 59.780.000.000 100,000 773.800.000 77.380.000.000 100,000 

Saham dalam Portepel 1.402.200.000 140.220.000.000  1.226.200.000 122.620.000.000  
 
Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. 
 
6.  Kebijakan Dividen 
 
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam 
Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham 
dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen 
hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil 
dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari 
RUPS. 
 
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan 
tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan 
untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang 
akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai 
dengan kebijakan dividen kas Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas 
sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah laba komprehensif setelah pajak dimulai dari tahun 
buku 2013. 
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Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya sehubungan dengan rencana penawaran umum 
perdana saham Perseroan dan permohonan persetujuan atas pencabutan pembatasan-pembatasan (negative 
covenants) dari krediturnya, yaitu Bank Mutiara dengan Surat No. 145/SPK/Mutiara/MLD/IX/2013 tertanggal  
13 September 2013 dan Bank Sinarmas dengan Akta Suplesi Perjanjian Kredit No. 1100 tertanggal  
30 September 2013, sehingga saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat 
merugikan kepentingan pemegang saham publik. 
 
7.  Rencana Penggunaan Dana  
 
Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya 
emisi, akan digunakan seluruhnya untuk belanja modal yaitu membiayai sekitar 17,20% dari total biaya rencana 
pembangunan menara dan jaringan telekomunikasi di daerah Bali. Sedangkan sisanya akan menggunakan 
pendanaan dari pinjaman bank. 
 
Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab II 
Prospektus ini. 
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I. PENAWARAN UMUM 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) 
lembar Saham Biasa Atas Nama, atau mewakili sebesar 14,72% (empat belas koma tujuh puluh dua persen) dari 
jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100,- 
(seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham, 
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai 
Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah). 
 
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam 
segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara 
dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari 
saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. 
 
Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh 
enam juta) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran 
Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS. Penjatahan secara cuma-
cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS 
Penjatahan akan memperoleh 2 (dua) Waran Seri I. 
 
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan 
yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan 
sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang 
akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 13 September 2014 
sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli  
1 (satu) Saham Baru Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham 
termasuk hak atas dividen dan/atau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB  selama Waran Seri I 
tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa 
berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut 
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka 
waktu selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Pencatatan. 
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Kegiatan Usaha Utama : 
Penyedia Menara Telekomunikasi, Jasa dan Jaringan Telekomunikasi 

Berkedudukan di Badung, Bali 
 

Alamat kantor pusat: 
Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase, 

Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung, Bali 

Telepon : (0361) 767629 
Faksimili : (0361) 766059 

Website: www.balitower.co.id 

Alamat kantor cabang: 
Wisma Keiai Lt. 22 

Jalan Jenderal Sudirman Kav 3 
Jakarta 10220 

Telepon : (021) 5790 5788 
Faksimili : (021) 5790 5789 

Email : corporate.secretary@balitower.co.id 
 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETATNYA PERSAINGAN DI 
INDUSTRI PENYEWAAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAPAT MENYEBABKAN TEKANAN PADA HARGA 
YANG DAPAT BERDAMPAK NEGATIF SECARA MATERIAL TERHADAP PERSEROAN. RISIKO USAHA 
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. 
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STRUKTUR PENAWARAN UMUM 
   
1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) Saham 

Baru 
2. Persentase Penawaran Umum : 14,72% (empat belas koma tujuh puluh dua persen) dari Modal 

Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum 
3. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham 
4. Harga Penawaran : Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham 
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta 

Rupiah) 
6. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan : Sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta) Waran 

Seri I 
7. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp400,- (empat ratus Rupiah) 
8. Rasio : Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru yang namanya 

tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 2 (dua) 
Waran Seri I 

9. Tanggal Pencatatan Saham dan 
Waran Seri I 

: 13 Maret 2014 

10. Pencatatan Saham : Bursa Efek Indonesia 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah 
berdasarkan Akta No. 138 tanggal 30 September 2013 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., 
Notaris di Jakarta, sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp100,-/saham 
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Persentase 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,998 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 509.800.000 50.980.000.000 100,000 
Saham dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000  

 
1. PROFORMA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA 

 
Berikut ini proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan apabila penawaran umum 
atas sebanyak-banyaknya 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) lembar saham telah dilaksanakan: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   2.000.000.000 200.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

      

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,998 509.790.000 50.979.000.000 85,278 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 10.000 1.000.000 0,002 
Masyarakat - - - 88.000.000 8.800.000.000 14,720 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

509.800.000 50.980.000.000 100,000 597.800.000 59.780.000.000 100,000 

Saham dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000  1.402.200.000 140.220.000.000  
 
2. PROFORMA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA DAN PELAKSANAAN WARAN SERI I 
 
Apabila Waran Seri I yang dimilik pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, 
maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah pelaksanaan 
Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut : 
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Keterangan 

Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum 
Pelaksanaan Waran Seri I 

Setelah Penawaran Umum Perdana dan Setelah 
Pelaksanaan Waran Seri I 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   2.000.000.000 200.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

      

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 85,278 509.790.000 50.979.000.000 65,881 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 10.000 1.000.000 0,001 
Masyarakat 88.000.000 8.800.000.000 14,720 88.000.000 8.800.000.000 11,373 
Pemegang Waran Seri I - - - 176.000.000 17.600.000.000 22,745 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

597.800.000 59.780.000.000 100,000 773.800.000 77.380.000.000 100,000 

Saham dalam Portepel 1.402.200.000 140.220.000.000  1.226.200.000 122.620.000.000  
 
3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
 

Bersamaan dengan pencatatan atas Saham Baru sebanyak  88.000.000 (delapan puluh delapan juta) lembar 
saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 14,72% (empat belas koma tujuh puluh dua persen) dari Modal 
Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan 
saham atas nama pemegang saham lama sejumlah 509.800.000 (lima ratus sembilan juta delapan ratus ribu) 
lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang merupakan saham milik PT Kharisma Cipta 
Towerindo sebanyak 509.790.000 (lima ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham dan milik 
Robby Hermanto sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan 
oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 597.800.000 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu) 
saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
Selain itu sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham 
Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada 
Bursa Efek Indonesia. 
  
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal 
dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan 
hak memesan efek terlebih dahulu.   
 
Setiap Pihak yang memperoleh saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan atau 
nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau 
seluruh kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain Perseroan tersebut sampai dengan 8 
(delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi 
kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sesuai dengan Peraturan 
Bapepam Nomor IX.A.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 
tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum.  
 

SELAIN KONVERSI DARI WARAN SERI I, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, 
MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT 
DIKONVERSIKAN MENJADI ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA 
BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.  

 
TIDAK ADA PIHAK YANG MEMPEROLEH SAHAM DAN ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAIN DARI EMITEN 
DENGAN HARGA DAN ATAU NILAI KONVERSI DAN ATAU HARGA PELAKSANAAN DI BAWAH HARGA 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENYAMPAIAN 
PERNYATAAN PENDAFTARAN KEPADA OJK. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 
Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya 
emisi, akan digunakan seluruhnya untuk belanja modal yaitu membiayai sekitar 17,20% dari total biaya 
pembangunan menara dan jaringan telekomunikasi di daerah Bali yang direncanakan. Sedangkan sisanya akan 
menggunakan pendanaan dari pinjaman bank. 
 
Jenis pengeluaran dari belanja modal tersebut mencakup: 
1. Sewa lahan, yaitu biaya sewa lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi; 
2. Biaya pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya;  
3. Pembangunan jaringan transmisi antar menara. 
 
Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I ini, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja 
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, 
perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,31% dari total dana yang diperoleh dari 
Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi: 
-  Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek :1,56% (0,23% underwriting fee, 1,10%  

management fee, 0,23% selling fee) 
- Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal   : 3,01%, yang terdiri dari : 

i. Biaya jasa Konsultan Hukum  : 0,63% 
ii. Biaya jasa Akuntan Publik  : 1,09% 
iii. Biaya jasa Penilai   : 0,65% 
iv. Biaya jasa Biro Administrasi Efek   : 0,50% 
v. Biaya jasa Notaris  : 0,14% 

- Biaya pencatatan di Bursa Efek Indonesia  : 0,76% 
- Biaya pendaftaran di KSEI  : 0,06% 
- Biaya lain-lain antara lain percetakan,  

iklan,audit penjatahan  : 0,92%. 
 
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan Pasar Modal 
yang berlaku. 
 
Perseroan menyatakan  akan mempertanggungjawabkan setiap realisasi penggunaan dana hasil Penawaran 
Umum secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan melaporkannya kepada OJK  sesuai 
dengan Peraturan No. X.K.4 lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (“Peraturan No. X.K.4”). 
 
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran 
Umum sehingga tidak seperti yang tertera di dalam Prospektus ini, maka Perseroan terlebih dahulu akan 
melaporkan rencana tersebut kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. dengan mengemukakan alasan 
beserta pertimbangannya. Perubahan rencana penggunaan dana tersebut  harus mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari RUPS Tahunan Perseroan. 
 
Dalam hal pelaksanaan dari penggunaan dana terkait dengan suatu transaksi yang merupakan Transaksi 
Material, pelaksanaan transaksi demikian akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 
IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Demikian pula, dalam hal transaksi 
yang dilangsungkan ternyata merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur benturan 
kepentingan, maka transaksi demikian akan ditundukkan pada persyaratan dan akan mengikuti ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 
Transaksi Tertentu. 
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III.  PERNYATAAN UTANG 
 
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan 
keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dalam laporannya 
tertanggal 30 Januari 2014, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp386.949 juta dengan 
perincian lebih lanjut sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Nilai per  
30 September 2013 

Liabilitas Jangka Pendek  
Utang usaha 34.390 
Beban Akrual 1.990 
Utang pajak 985 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 2.339 
Bagian Jangka Pendek dari:  

- Utang Pembiayaan Konsumen 185 
- Pendapatan Diterima Dimuka 
- Utang Bank Jangka Panjang 

50.770 
103.651 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 194.310 
  
Liabilitas Jangka Panjang  
Pendapatan Diterima Dimuka 5.553 
Utang Bank Jangka Panjang 134.205 
Utang Pembiayaan Konsumen 213 
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 2.148 
Liabilitas Pajak Tangguhan 50.519 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 192.639 
Jumlah Liabilitas 386.949 

 
1. Utang Usaha 
 
Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp34.390 juta dengan rincian sebagai 
berikut: 
 
a. Berdasarkan Pemasok 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 September 2013 
Rp 

Ceragon Network Inc.  10.701  
PT Duta Hita  3.615  
PT Inti Bangun Sejahtera  2.263  
Siae Microellectronica  2.203 
PT Pradipta Naya Griwa  1.656 
PT Beston Inti Pratama  1.024  
Lain-lain  12.928  
Jumlah Utang Usaha  34.390  
 
b.    Berdasarkan Mata Uang 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Nilai per  
30 September 2013 

Rupiah 15.899 
Dolar US 18.491 
Jumlah  34.390 
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Analisa umur utang usaha dihitung dari tanggal faktur adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Nilai per 30 September 
2013 

akan jatuh tempo dalam:  
kurang dari 1 tahun 34.390 
1- 5 tahun - 
   lebih dari 5 tahun - 
Tidak memiliki jatuh tempo - 
Jumlah 34.390 

 
2. Utang Pajak 
 
Utang Pajak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp985 juta dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Nilai per  
30 September 2013 

Pajak penghasilan:  
     Pasal 4 (2) 626 
     Pasal 21 341 
     Pasal 23 18 
Jumlah 985 

 
Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak 
(self-assessment). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam 
jangka waktu 5 tahun (dari sebelumnya 10 tahun) setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, 
sedangkan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, ketetapan tersebut berakhir paling lama pada akhir tahun 
pajak 2013. 
 
3. Pendapatan Diterima Di Muka 
 
Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal  
30 September 2013 adalah sebesar Rp56.323 juta dengan rincian sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Nilai per  
30 September 2013 

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek 50.770 
Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang 5.553 
Jumlah 56.323 

 
4. Utang Bank 
 

Berikut ini rincian mengenai utang bank Perseroan dan Entitas Anak: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Nilai per  
30 September 2013 

PT Bank Sinarmas Tbk 162.291 
PT Bank Mutiara 77.106 
Jumlah 239.397 
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi (1.541) 
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 103.651 
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 134.205 
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Perseroan 
 
PT Bank SinarmasTbk (“Bank Sinarmas”) 
 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 25 Tanggal 17 Juni 2009 dari Dahlia S.H., Notaris di Jakarta, 
sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan untuk penambahan plafond dan perubahan jaminan, dan 
perubahan terakhir berdasarkan Surat Penawaran Kredit No. OL.263/2013/CM/CR-AO/TH tanggal  
30 September 2013 dari Bank Sinarmas, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas sejumlah 
125.291.039.160 dengan rincian sebagai berikut: 
 

Jenis fasilitas Sifat Fasilitas Plafond (Rp) Suku bunga per tahun Jatuh tempo 
Fixed Loan Commited – Non Revolving 18.000.000.000 12% 14 Juni 2014 
Term Loan I Commited – Non Revolving 8.458.518.768 12% 24 Desember 2014 
Term Loan II Uncommited – Non Revolving 10.339.707.888 12% 13 Desember 2015 
Term Loan III Uncommited – Non Revolving 7.575.988.699 12% 9 September 2016 
Term Loan IV Uncommited – Non Revolving 39.091.623.805 12% 29 November 2017 
Term Loan V Uncommited – Non Revolving 41.825.200.000 12% 4 Oktober 2018 

 
Fasilitas kredit yang diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi Perseroan. Secara khusus, fasilitas Term Loan 
V dipergunakan untuk pembangunan menara di Bali. 
 
Pembayaran yang dilakukan Perseroan untuk Fixed Loan, Term Loan I, II, III, IV dan V selama tahun 2013 
masing-masing adalah nihil, Rp2.550.357.562, Rp1.805.514.288, Rp910.399.196, Rp907.497.397 dan nihil. 
 
Jaminan atas  pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 

Fasilitas Kredit Jaminan Keterangan Jaminan 
Fixed Loan danTerm 
Loan I – V 

Properti 
Investasi 

- 77 menara beserta kelengkapannya milik PT Bali Towerindo 
Sentra yang terletak di Propinsi Bali 

  - 14 menara beserta kelengkapannya milik PT Paramitra 
Intimega 

Term Loan III Piutang Usaha Piutang usaha yang akan timbul sebesar 120% dari kontrak yang 
timbul dengan PT Telkomsel Selular, PT Smart Telecom dan  
PT Televisi Network (PT Bali Music Channel) 

 
Jaminan tersebut bersifat paripassu dengan PT Paramitra Intimega, entitas anak. 
 
Selama fasilitas kredit, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tersebut, tanpa pemberitahuan 
tertulis kepada Bank Sinarmas: 
 
- Mengubah anggaran dasar, struktur modal, pemegang saham dan susunan pengurus; 
- Memperoleh pinjaman baru. Jika total pinjaman melebihi perbandingan Debt to Equity Ratio 3 kali, 

Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Sinarmas; 
- Meminjamkan uang, kecuali entitas anak dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 
- Menjual jaminan yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas. 
 
Perseroan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan diatas. 
 
Perseroan telah memperoleh surat persetujuan (consent letter) dari Bank Sinarmas dalam suratnya tertanggal  
30 September 2013 untuk perubahan anggaran dasar yang dilakukan. 
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PT Bank Mutiara Tbk (“Bank Mutiara”) 
 
Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 48 dan No. 49 tanggal 24 Juni 2011 dari Ny. Pudji Redjeki Irawati, 
S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1055/CA/IX/13/038 
pada tanggal 26 September 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mutiara dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
 Jenis Fasilitas  Plafond  

(Rp) 
Suku Bunga per Tahun Jatuh Tempo 

Kredit Investasi 1 85.000.000.000 12,5% 25 Juni 2016 
Kredit Investasi 2 5.000.000.000 12,5% 25 Juni 2016 
Kredit Investasi 3* 55.000.000.000 13,0% 26 Maret 2013 

Kredit Rekening Koran 10.000.000.000 13,0% 26 Maret 2014 
* Fasilitas Kredit Investasi 3 tidak dipergunakan oleh Perseroan 
 
Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 
 Hak tanggungan peringkat pertama atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama 

Perseroan 
 Penyerahan hak milik secara fidusia atas 104 unit menara BTS dan piutang sewa menara Perseroan 

kepada pihak ketiga 
 

Selama periode fasilitas kredit, Perseroan wajib melaporkan kepada Bank Mutiara, jika hendak melakukan 
tindakan- tindakan, antara lain: 
 Mengadakan perjanjian pinjaman dengan bank lain, badan kredit lain, orang lain atau apapun namanya; 
 Bertindak sebagai penjamin atau penanggung guna menjamin utang-utang pihak lainnya; 
 Menyewakan, menjaminkan atau menggadaikan kepada bank atau pihak ketiga lainnya, tanah dan 

bangunan, kekayaan atau harta yang telah dijaminkan untuk fasilitas kredit dalam perjanjian ini;  
 Menarik dana melampaui plafon fasilitas kredit yang telah ditentukan oleh Bank Mutiara 
 Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan, termasuk mengubah susunan pemegang saham, 

susunan pengurus dan permodalan; 
 Pembagian dividen dengan maksimal DER 233% 
 Meminjam dan/atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam 

usahanya. 
 

Pembayaran yang dilakukan Perseroan untuk fasilitas Kredit Investasi 1, 2, 3 dan Kredit Rekening Koran selama 
tahun 2013 masing-masing adalah Rp6.500.000.000, Rp462.962.965, nihil dan Rp600.000.000. 
 
Perseroan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan diatas. 
 
Perseroan telah melaporkan kepada Bank Mutiara dalam suratnya tertanggal 20 November 2013 untuk 
perubahan anggaran dasar yang dilakukan. 
 
Kredit Investasi 3 yang disediakan oleh Bank Mutiara tidak digunakan oleh Perseroan. 
 
PT Paramitra Intimega (“Entitas Anak”) 
 
PT Bank Sinarmas Tbk (“Bank Sinarmas”) 
 
Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 010/P-020/FL/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Akta No. 13 tanggal 
3 Juni 2009 dari Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana mengalami perubahan jaminan dan syarat kredit 
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1101 tanggal 30 September 2013 dari Hartojo S.H., Notaris di Jakarta, 
entitas anak memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas dengan rincian sebagai berikut: 
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Jenis Fasilitas Sifat Fasilitas Plafond (Rp) Suku Bunga 
per Tahun 

Jatuh Tempo 

Fixed Loan 1 Committed – Non Revolving 15.000.000.000 12% 15 April 2014 
Fixed Loan 2 Committed – Non Revolving 22.000.000.000 12% 14 Juni 2014 

 
Fasilitas kredit yang diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi entitas anak. 
 
Pembayaran yang dilakukan entitas anak untuk fasilitas fixed loan 1 selama tahun 2013 adalah nihil, sedangkan 
untuk fixed loan 2 di atas telah dibayar seluruhnya oleh entitas anak pada akhir Desember 2013. 
 
Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Fasilitas Kredit Jaminan Keterangan Jaminan 
Fixed Loan 1 dan 

Fixed Loan 2 
Properti Investasi 

 
 77 tower beserta kelengkapannya milik PT Bali Towerindo Sentra yang 

terletak di Propinsi Bali 
 14 Tower beserta kelengkapan nya milik PT Paramitra Intimega 

Term Loan III Piutang Usaha Piutang usaha yang akan timbul atas kontrak penyewaan kepada provider 
sebesar 120% dari plafond outstanding dan pembayaran dari provider 
ditujukan ke rekening escrow Perseroan di Bank Sinarmas 

Jaminan tersebut bersifat paripasu dengan Perseroan. 
 
Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perseroan tidak 
diperbolehkan untuk, antara lain: 
 Mengubah anggaran dasar, struktur modal, pemegang saham dan susunan pengurus; 
 Memperoleh pinjaman baru. Jika total pinjaman melebihi perbandingan Debt to Equity Ratio 3 kali, 

Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Sinarmas; 
 Meminjamkan uang, kecuali entitas anak dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 
 Menjual jaminan yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas. 

Perseroan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan diatas. 

 

 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA 
HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN 
KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN 
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 

 
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
(NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 

 
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN 
PERBANKAN YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI/DIBAYAR. 

 
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI. 

 

 

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DI 
DALAM PROSPEKTUS INI. DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI 
DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH 
JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. 
 

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS 
LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN 
OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG 
TELAH DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN 
KEUANGAN. 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data 
Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan  terkait dan informasi 
keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, 
Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan 
kembali laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana 
dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2014 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Ikhwan Sofwan 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 20 Juni 2013, dan Laporan Keuangan 
Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam laporannya tertanggal 26 Juni 2012 dan 9 Juni 2011. 
 
1. Umum 
Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi terkemuka  
di Pulau Bali. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat ini memiliki 208 menara 
telekomunikasi yang tersebar di seluruh Propinsi Bali, dengan 16 menara telekomunikasi lainnya sedang dalam 
tahap pembangunan. Perseroan menyewakan menara telekomunikasi untuk instalasi dan pemasangan antena 
dan peralatan lain dengan transmisi sinyal telekomunikasi nirkabel dan fibre optic terintegrasi berdasarkan 
perjanjian jangka panjang dengan operator-operator telekomunikasi di Indonesia. 
Perseroan juga memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap tertutup dan saat ini telah terbangun jaringan transmisi 
untuk interkoneksi dari seluruh menara telekomunikasi Perseroan ke lokasi sentral masing-masing penyewa. 

Strategi Perseroan untuk pengembangan usaha di masa depan adalah berfokus pada pembangunan menara 
untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas para operator telekomunikasi di Propinsi Bali sejalan dengan 
kebutuhan kemajuan teknologi 3G dan penerapan tehnologi LTE dalam waktu dekat. Sampai dengan  
30 September 2013, Perseroan telah memiliki 7 kontrak penyewaan menara telekomunikasi dengan operator-
operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang yang rata-rata 
memiliki masa sewa selama 10 tahun, dan rata-rata tertimbang sisa periode masa sewa sebesar 8 tahun. 
Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan permintaan atas kebutuhan penyewaan menara telekomunikasi  
di wilayah Indonesia masih sangat tinggi sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan dan semakin tingginya 
standar kepuasan pelanggan terhadap jaringan operator yang digunakannya. 
Pengembangan portofolio menara telekomunikasi Perseroan didasari oleh beberapa aspek, antara lain tetapi 
tidak terbatas pada, pembangunan menara telekomunikasi sesuai kebutuhan operator (built to suit), akuisisi 
menara telekomunikasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pengembalian 
investasi,potensi kolokasi, kemudahan penyewaan atau pembelian lahan untuk lokasi tersebut, kemudahan 
persetujuan dari komunitas sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan akan menghindarkan 
pembangunan menara telekomunikasi secara spekulatif dan pembangunan menara telekomunikasi terlebih 
dahulu tanpa mendapatkan penyewa. 
Perseroan secara konsisten terus meningkatkan jumlah kolokasi untuk mendukung peningkatan arus kas. Hal ini 
terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan 
tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Pencapaian tingkat kolokasi Perseroan diyakini akan terus 
bertambah seiring dengan pergeseran kebutuhan operator di Indonesia dari membangun menara telekomunikasi 
menjadi menyewa menara telekomunikasi (kolokasi). Hal ini dilakukan oleh para operator agar dapat mengurangi 
belanja modal dan kembali berkonsentrasi pada aktivitas utamanya yaitu peningkatan kualitas jaringan dan 
kepuasan pelanggannya. 
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Rasio kolokasi menara telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak adalah 1,96 kali, 2,24 kali, 3,06 kali, dan  
2,9 kali untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, dan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. 
 
Pada awal berdirinya, Perseroan merupakan perusahaan mitra Pemerintah Kabupaten Badung dalam 
pembangunan menara telekomunikasi terpadu melalui proses pelelangan sesuai SK Bupati Kabupaten Badung 
No 519/02/HK/2007 tertanggal 29 Maret 2007. Pada tahun 2008, Perseroan membangun 35 unit menara 
telekomunikasi di Kabupaten Badung, propinsi Bali, untuk memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan 
kemudian mulai tahun 2009, Perseroan melalui entitas anak mulai mengembangkan wilayah pelayanan menara 
telekomunikasi ke wilayah Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan pada tahun 2011 Perseroan mengembangkan 
wilayah pelayanan ke seluruh wilayah Propinsi Bali karena melihat peluang bisnis dalam jasa penyewaan 
menara telekomunikasi. 
 
Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 
 
Peningkatan aset Perseroan 
 
Peningkatan aset Perseroan yang signifikan terutama disebabkan oleh pembangunan menara telekomunikasi 
yang dilakukan Perseroan seiring dengan peningkatan kegiatan usaha utama Perseroan. Berikut tabel 
perkembangan menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan. 
 

Keterangan 30 September 2013 31 Desember 
2012 2011 2010 

Jumlah Menara 186 119 51 40 
 
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, pendapatan usaha konsolidasi 
Perseroan meningkat menjadi Rp69.161 juta, dengan kenaikan sebesar Rp24.004 juta atau sekitar 53,16% 
dibandingkan dengan pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 yaitu sebesar Rp45.157 juta. Dalam kurun waktu sembilan bulan pertama di tahun 2013, 
pendapatan Perseroan sudah melebihi pendapatan pada periode yang sama di tahun 2012. Hal ini dikarenakan 
kenaikan yang signifikan atas aset Perseroan berupa menara telekomunikasi yang telah disewakan. 
 
Pertumbuhan di industri telekomunikasi selular di Indonesia 
 
Kemampuan Perseroan untuk menyewakan menara telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
operator telekomunikasi dalam membelanjakan modalnya untuk memperluas atau meningkatkan jaringan 
mereka. Perseroan yakin bahwa industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia masih memiliki potensi 
yang tinggi dan akan terus berkembang yang sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang saat ini 
menuju 4G (LTE). Dengan kemajuan teknologi ini, komunikasi saat ini semakin dipermudah tidak lagi hanya 
melalui suara tetapi menuju telekomunikasi berbasis data. 
 
Dengan teknologi berbasis data, kebutuhan kapasitas dan kerapatan sinyal semakin dibutuhkan agar para 
operator telekomunikasi dapat tetap memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggannya.  
 
Permintaan untuk jasa wireless broadband seperti 3G dan 4G (data) akan terus meningkat di populasi perkotaan 
yang lebih makmur, terutama untuk penduduk di wilayah Badung dan Denpasar. Oleh karena itu, Perseroan juga 
memperkirakan akan ada pertambahan kapasitas kebutuhan jaringan untuk operator telekomunikasi dan 
penyedia wireless broadband di daerah-daerah tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada penambahan 
permintaan menara telekomunikasi. 
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Kemampuan Perseroan untuk menambah jumlah penyewaan 
 
Rasio Kolokasi 
 
Perseroan akan terus berusaha meningkatkan rasio kolokasi Perseroan atas menara telekomunikasi yang sudah 
dimiliki atau dikuasai saat ini. Penambahan jumlah penyewa atas menara telekomunikasi yang ada berarti 
menambah rasio kolokasi yang pada akhirnya meningkatkan arus kas Perseroan secara positif karena biaya 
untuk menambah penyewa menara telekomunikasi yang sudah ada lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk 
menambah jumlah menara telekomunikasi.  
 
Pembangunan menara telekomunikasi 
 
Perseroan secara berkesinambungan mencari peluang untuk meningkatkan jumlah portofolio menara 
telekomunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi baru. 
 
Akuisisi menara telekomunikasi 
 
Sampai saat ini, Perseroan tetap mencari peluang untuk mengakuisisi menara telekomunikasi di Indonesia yang 
memenuhi kriteria investasi Perseroan antara lain, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, potensi 
untuk menambah penyewa di masa depan, sinergi operasional dengan portofolio menara telekomunikasi 
Perseroan yang ada saat ini, kemudahan mendapatkan lahan, kemudahan untuk mendapatkan persetujuan 
warga sekitar dan kekuatan kredit dari penyewa potensial. 
 
Peningkatan kapasitas jaringan transmisi data 
 
Perseroan memperkirakan bahwa untuk ke depannya akan terus terjadi peningkatan layanan teknologi dan 
kapasitas data untuk operator, sehingga Perseroan akan terus memperluas dan meningkatkan kapasitas jaringan 
transmisi data untuk memenuhi kebutuhan operator tersebut. 
 
Kelayakan pelanggan Perseroan 
 
Sekitar 95% dari total pendapatan usaha konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2013 berasal dari PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata, Tbk., PT Indosat, Tbk., 
PT Hutchison 3 Indonesia, PT Axis Telekom Indonesia dan PT Smartfren Telecom, Tbk. Perseroan hingga saat 
ini senantiasa meningkatkan portofolio pelanggan agar ketergantungan pada satu operator dapat diminimalisir. 
 
Akan tetapi karena sifat jangka panjang dari kontrak sewa Perseroan (pada umumnya selama 10 tahun), 
Perseroan akan sangat tergantung kepada kemampuan keuangan para pelanggan untuk membayar sewa. 
Industri telekomunikasi di Indonesia sangat kompetitif, dengan 9 (sembilan) perusahaan operator yang ada  
di pasar saat ini. Banyak operator telekomunikasi mempunyai kewajiban keuangan yang besar dan 
mengandalkan pinjaman untuk mendanai belanja modal dan operasional mereka. Sampai dengan saat ini, 
Perseroan belum mengalami kegagalan pembayaran yang berarti dari para pelanggan Perseroan. 
 
Regulasi Pemerintah 
 
Perseroan senantiasa untuk tunduk pada regulasi Pemerintah dalam pembangunan dan pengoperasian menara 
telekomunikasi. Sebagian besar dari proporsi kegiatan akuisisi lahan (SITAC) Perseroan untuk pembangunan 
menara telekomunikasi adalah mendapatkan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan antara lain ijin dari warga 
sekitar, Banjar, pengurusan IMB dan pemenuhan berbagai ketentuan peraturan Daerah dan Pemerintah. 
Perseroan selalu berupaya untuk dapat memperoleh persetujuan dari masyarakat dan segala perizinan yang 
disyaratkan sebelum memulai pembangunan menara telekomunikasi. 
 
Perubahan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi juga mungkin dapat menambah 
waktu dan biaya yang diperlukan untuk pembangunan build to suit Perseroan dan dalam mematuhi keseluruhan 
regulasi Pemerintah. 
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Perubahan keadaan ekonomi Indonesia 
 
Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya di Indonesia. Dengan demikian, permintaan penyewa untuk 
penambahan menara telekomunikasi Perseroan selalu tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia.  
 
Model nilai wajar properti investasi 
 
Perseroan mengklasifikasikan menara telekomunikasi sebagai properti investasi, mengukur properti investasi ini 
dengan menggunakan model nilai wajar (fair value model). Keuntungan atau kerugian yang timbul dari 
perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada 
saat terjadinya. 
 
Kebijakan ini diterapkan agar Perseroan dapat menyajikan informasi properti investasi yang lebih wajar dan 
handal kepada pihak ketiga. 
 
2. Keuangan 
 
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 September 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 

Aset     
Aset Lancar 47.897 41.776 32.455 20.044 
Aset Tidak Lancar 538.293 411.724 240.644 222.187 
Jumlah Aset 586.190 453.500 273.099 242.231 
Liabilitas     
Liabilitas Jangka Pendek 194.310 110.512 55.035 116.410 
Liabilitas Jangka Panjang 192.639 193.933 164.584 85.266 
Jumlah Liabilitas 386.949 304.445 219.619 201.676 
Jumlah Ekuitas 199.241 149.055 53.480 40.555 
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 586.190 453.500 273.099 242.231 

 
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

 
9 bulan 9 bulan 31 Desember 

2013 2012* 2012 2011 2010 
Pendapatan Usaha 69.161 45.157 65.881 43.969 23.128 
Beban pokok pendapatan (17.553) (12.114) (19.449) (5.100) (8.548) 
Laba usaha 51.607 33.043 46.432 38.869 14.580 
Beban usaha (9.739) (7.004) (9.363) (8.235) (7.579) 
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi 53.401 75.904 108.157 8.208 17.513 
Beban Keuangan  (19.221) (18.238) (24.477) (25.698) (21.104) 
Lain – lain-bersih 651 (350) (456) 3.603 46 
Laba (rugi) sebelum pajak 76.699 83.355 120.294 16.747 3.456 
Manfaat (Beban) Pajak (23.657) (14.801) (24.718) (3.821) (579) 
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 
Pendapatan Komprehensif lain - - - - - 
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 

Ket: * tidak diaudit 
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2.1.  Perkembangan Pendapatan Usaha, BebanPokok Pendapatan, Beban Usaha dan Laba 
Komprehensif Konsolidasian Perseroan 

 
2.1.1.  Pendapatan Usaha 
 

 
 
Berikut ini adalah perkembangan pendapatan usaha Perseroan berdasarkan jasa yang diberikan oleh Perseroan 
kepada pelanggannya : 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 9 bulan 12 bulan 
2013 2012 2012 2011 2010 

Sewa Jaringan telekomunikasi 17.140 14.831 21.041 14.825 - 
Sewa menara telekomunikasi 44.401 25.851 39.515 24.881 20.561 
Pemeliharaan menara telekomunikasi 7.619 4.475 5.325 4.263 2.567 
Jumlah 69.161 45.157 65.881 43.969 23.128 

 
Perbandingan Pendapatan usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 
dengan 30 September 2012 
 
Pendapatan usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 meningkat 
sebesar Rp24.004 juta atau 53,16% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 karena peningkatan jumlah penyewa menara telekomunikasi dan peningkatan jumlah 
menara telekomunikasi yang dibangun dan disewakan. 
 
Perbandingan Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 2011 
 
Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp21.912 
juta atau 49,84% dibandingkan dengan tahun 2011 karena peningkatan jumlah Penyewa menara telekomunikasi 
dan peningkatan jumlah menara telekomunikasi yang dibangun dan disewakan. 
 
Perbandingan Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 2010  
 
Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar  
Rp20.841 juta atau 90,11% dibandingkan dengan tahun 2010 karena peningkatan jumlah Penyewa menara 
telekomunikasi dan peningkatan jumlah menara telekomunikasi yang dibangun dan disewakan. 
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2.1.2.  Beban Pokok Pendapatan 
 

 
 
Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban pokok pendapatan Perseroan: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 9 bulan 12 bulan 
2013 2012 2012 2011 2010 

Gaji dan tunjangan karyawan 5.034 2.585 3.529 2.241 1.969 
Listrik 4.026 1.677 2.361 428 3.190 
Operasional dan pemeliharaan 1.902 5.113 9.075 221 997 
Perizinan dan lain-lain 2.961 1.107 2.088 943 1.233 
Amortisasi sewa lahan 1.238 607 874 527 530 
Jasa kontraktor 836 163 248 - - 
Sewa 784 297 455 735 629 
Lain-lain 772 564 819 5 - 
Jumlah Beban Pokok Pendapatan 17.553 12.114 19.449 5.100 8.548 

 
Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2013 dengan 30 September 2012 
 
Beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 
meningkat sebesar Rp5.440 juta atau 44,91% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2012 sebagian besar karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan yang disebabkan 
oleh peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji; penurunan beban operasional dan pemeliharaan karena 
pada tahun 2012 banyak terdapat perbaikan untuk jaringan; peningkatan beban perizinan karena penambahan 
izin untuk pengembangan jaringan transmisi dengan menggunakan radio microwave; dan karena peningkatan 
beban listrik yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewa menara telekomunikasi dan jumlah menara. 
 
Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 
2011  
 
Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar 
Rp14.349 juta atau 281,35% dibandingkan dengan tahun 2011 sebagian besar karena peningkatan gaji dan 
tunjangan karyawan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji; karena peningkatan 
beban listrik yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewa menara telekomunikasi dan menara; dan 
karena peningkatan beban operasional dan pemeliharaan yang disebabkan oleh perbaikan jaringan di 2012. 
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Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 
2010  
 
Beban pokok pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menurun sebesar 
Rp3.448 juta atau 40,34% dibandingkan dengan tahun 2010 sebagian besar karena peningkatan gaji dan 
tunjangan karyawan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji; dan karena penurunan 
beban listrik yang disebabkan oleh penurunan daya listrik sesuai kebutuhan yang dioffset dengan peningkatan 
kompensasi beban listrik yang diperoleh dari penyewa menara telekomunikasi. 
 
2.1.3.  Beban Usaha 
 

 
 
Berikut ini adalah rincian mengenai beban penjualan dan beban umum administrasi Perseroan, yang merupakan 
komponen dari beban usaha: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 9 bulan 12 bulan 
2013 2012 2012 2011 2010 

Gaji dan tunjangan karyawan 5.710 4.115 5.390 4.570 3.534 
Amortisasi sewa kantor dan lainnya 
Operasional dan Pemeliharaan 

954 
683 

648 
372 

874 
500 

284 
1.054 

143 
1.286 

Logistik dan transportasi 485 105 167 213 222 
Penyusutan 293 474 548 579 743 
Perjalanan dinas 288 308 449 419 334 
Pelatihan karyawan 251 158 229 340 94 
Jasa profesional 238 266 445 271 537 
Lain-lain 836 557 760 505 686 
Jumlah Beban Usaha 9.739 7.004 9.363 8.235 7.579 

 
Perbandingan beban usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 
dengan 30 September 2012  
 
Beban usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 meningkat sebesar 
Rp2.735 juta atau 39,05% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 sebagian besar karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan yang disebabkan oleh 
peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji.  
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Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 2011 
 
Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.128 juta atau 
13,70% dibandingkan dengan tahun 2011 sebagian besar karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan yang 
disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji. 
 
Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 
2010 
 
Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp656 juta atau 
8,66% dibandingkan dengan tahun 2010 sebagian besar karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan yang 
disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan tingkat gaji. 
 
2.1.4.  Laba Komprehensif 
 

 
 
Perbandingan laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 
dengan 30 September 2012 
 
Laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 menurun 
sebesar Rp15.511 juta atau 22,63% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 sebagian besar karena penurunan kenaikan nilai wajar atas properti investasi; dan 
peningkatan beban pajak. 
 
Perbandingan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 2011  
 
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp82.649 
juta atau 639,42% dibandingkan dengan tahun 2011 sebagian besar karena peningkatan pendapatan usaha dan 
peningkatan kenaikan nilai wajar atas properti investasi. 
 
Perbandingan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 2010  
 
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp10.049 
juta atau 349,26% dibandingkan dengan tahun 2010 sebagian besar karena peningkatan pendapatan usaha; dan 
penurunan kenaikan nilai wajar atas properti investasi. 
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2.2.  Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas 
 

 
 
2.2.1.  Aset 
 
Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan: 
 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 Sep 
2013 

31 Desember 
2012 2011 2010 

Aset Lancar     
Kas dan setara kas 1.863 4.158 2.541 2.502 
Piutang usaha 36.088 18.158 15.340 9.365 
Aset Keuangan Lancar Lainnya - - 1.430 884 
Persediaan 2.361 521 - - 
Pajak dibayar dimuka 3.901 2.976 3.241 2.550 
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 3.684 15.963 9.903 4.742 
Jumlah Aset Lancar 47.897 41.776 32.455 20.044 
Aset Tidak Lancar     
Aset keuangan tidak lancar lainnya 
Uang muka dan biaya dibayar dimuka jangka panjang 

362 
65.732 

213 
34.330 

1.608 
22.676 

137 
24.552 

Properti investasi  467.085 370.736 212.151 192.174 
Aset tetap 2.398 683 599 864 
Aset tak berwujud - - - 65 
Aset Pajak Tangguhan 2.717 5.761 3.609 4.395 
Jumlah Aset Tidak Lancar 538.293 411.724 240.644 222.187 
Jumlah Aset 586.190 453.500 273.099 242.231 
 
Perbandingan jumlah aset pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 
 
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp586.190 juta atau meningkat 
29,26% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp453.500 juta. Berikut ini penjelasan 
mengenai peningkatan atau penurunan akun-akun aset: 
 
- Penurunan kas dan setara kas sebesar Rp2.295 juta karena penurunan karena kas bersih yang diperoleh 

dari aktivitas operasi lebih kecil dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk investasi; 
- Piutang usaha meningkat Rp17.930 juta atau 98,74% terutama disebabkan oleh meningkatnya 

pendapatan usaha; 
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka meningkat sebesar Rp19.123 juta atau 38,02% karena peningkatan 

uang muka untuk perolehan dan konstruksi menara dan sarana penunjang dan sewa lahan. 
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- Properti investasi meningkat sebesar Rp96.349 juta atau 25,99% karena penambahan kenaikan nilai 
wajar property investasi. 

 
Perbandingan nilai aset per 31 Desember 2012 dengan nilai aset per 31 Desember 2011 
 
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp453.500 juta atau meningkat 
sebesar 66,06% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp273.099 juta. Berikut ini 
penjelasan mengenai peningkatan atau penurunan akun-akun aset: 
 
- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp1.617 atau 63,64% berasal dari arus kas dari aktivitas operasi, 

arus kas untuk aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan seiring dengan penerimaan utang; 
- Piutang usaha meningkat sebesar Rp2.818 juta atau 18,37% berasal dari peningkatan pendapatan usaha; 
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka meningkat sebesar Rp17.714 juta atau 54,37% berasal dari uang muka 

untuk perolehan dan konstruksi menara dan sarana penunjang dan sewa lahan; 
- Properti investasi meningkat sebesar Rp158.585 juta atau 74,75% berasal dari penambahan menara dan 

sarana penunjang serta kenaikan nilai wajar properti investasi 
 
Perbandingan nilai aset per 31 Desember 2011 dengan nilai aset per 31 Desember 2010 
 
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp273.099 juta atau meningkat 12,74% 
dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp242.231 juta. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar 63,8% karena peningkatan pendapatan usaha; 
peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 11,21% untuk perolehan dan konstruksi menara dan 
sarana penunjang dan sewa lahan; serta peningkatan properti investasi sebesar 10,4% karena penambahan 
menara dan sarana penunjang serta kenaikan nilai wajar properti investasi. 
 
2.2.2.  Liabilitas 
 
Berikut ini perincian mengenai akun-akun liabilitas Perseroan: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 Sep 
2013 

31 Desember 
2012 2011 2010 

Liabilitas Jangka Pendek     
Utang usaha  34.390 27.369 3.679 4.706 
Beban akrual 1.990 1.195 518 355 
Utang pajak 
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 

985 
2.339 

949 
4.078 

1.713 
3.416 

891 
88.361 

Bagian jangka pendek dari:     
Utang pembiayaan konsumen 185 - - - 
Pendapatan diterima dimuka 
Utang bank jangka panjang 

50.770 
103.651 

22.191 
54.731 

15.809 
29.898 

6.777 
15.319 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 194.310 110.512 55.035 116.410 
Liabilitas Jangka Panjang     
Pendapatan diterima dimuka 5.553 - 1.245 1.290 
Utang bank jangka panjang 
Utang pembiayaan konsumen 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 
Liabilitas pajak tangguhan 

134.205 
213 

2.148 
50.519 

162.755 
- 

1.272 
29.906 

159.672 
- 

631 
3.036 

83.613 
- 

363 
- 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 192.639 193.933 164.584 85.266 
Jumlah Liabilitas 386.949 304.445 219.619 201.676 
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Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2013 dengan tanggal 31 Desember 2012 
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp386.949 juta atau meningkat 
sebesar 27,10% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp304.445 juta. Berikut ini 
penjelasan mengenai peningkatan atau penurunan signifikan akun-akun liabilitas: 
 
 Utang usaha meningkat sebesar 25,65% sebagian besar karena perolehan menara dan sarana penunjang. 
 Pendapatan diterima dimuka meningkat sebesar 153,81% karena peningkatan jumlah sewa menara diterima 

dimuka dari penyewa menara telekomunikasi. 
 Utang bank jangka panjang meningkat sebesar 9,37% karena penerimaan dan pembayaran utang bank. 

Penerimaan utang bank jangka panjang adalah sehubungan dengan perolehan dan konstruksi menara dan 
sarana penunjang serta sewa lahan. 

 Liabilitas pajak tangguhan meningkat sebesar 68,89% karena peningkatan properti investasi. 
 
Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011  
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp304.445 juta atau meningkat 
sebesar 38,62% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp219.619 juta. Berikut ini 
penjelasan mengenai peningkatan atau penurunan signifikan akun-akun liabilitas: 
 
 Utang usaha meningkat sebesar 643,92% sebagian besar karena perolehan menara dan sarana penunjang. 
 Pendapatan diterima dimuka meningkat sebesar 40,36% karena peningkatan jumlah sewa menara diterima 

dimuka dari penyewa menara telekomunikasi. 
 Utang bank jangka panjang meningkat sebesar 14,73% karena penerimaan dan pembayaran utang bank. 

Penerimaan utang bank jangka panjang adalah sehubungan dengan perolehan dan konstruksi menara dan 
sarana penunjang serta sewa lahan. 

 Liabilitas pajak tangguhan meningkat sebesar 885,05% karena peningkatan properti investasi. 
 
Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 31 Desember 2010 
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp219.619 juta atau meningkat 
sebesar 8,90% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp201.676 juta sebagian besar 
karena pelunasan liabilitas anjak piutang dan penerimaan utang bank jangka panjang. Penerimaan utang bank 
jangka panjang adalah sehubungan dengan perolehan dan konstruksi menara dan sarana penunjang serta sewa 
lahan. 
 
2.2.3.  Ekuitas 
 
Berikut ini perincian mengenai akun-akun ekuitas Perseroan: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 

2013 
31 Desember 

2012 2011 2010 
Modal Dasar     
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 50.980 50.980 5.000 5.000 
Uang muka setoran modal - - 45.980 45.980 
Saldo laba (Defisit) 149.579 96.536 2.545 (11.268) 
Selisih transaksi dengan Pihak Non Pengendali (1.267) - - - 
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perseroan 199.291 147.516 53.525 39.711 
Kepentingan Non pengendali (51) 1.539 (45) 843 
Jumlah Ekuitas 199.241 149.055 53.480 40.555 
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Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2013 dengan tanggal 31 Desember 2012 
 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp199.241 juta atau meningkat 
sebesar 33,67% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp149.055 juta sebagian besar 
karena peningkatan saldo laba yang diakibatkan karena laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2013. 
 
Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011  
 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp149.055 juta atau meningkat 
sebesar 178,71% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp53.480 juta sebagian besar 
karena peningkatan saldo laba yang diakibatkan karena laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2012. 
 
Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 31 Desember 2010 
 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp53.480 juta atau meningkat 
sebesar 31,87% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp40.555 juta sebagian besar 
karena peningkatan saldo laba yang diakibatkan karena laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2011. 
 
2.3.  Solvabilitas dan Profitabilitas 
 
2.3.1.  Solvabilitas  
 
Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau 
ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) 
dan dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas 
Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah 1,94 kali 
sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan  
31 Desember 2010, adalah 2,04 kali, 4,10 kali dan 4,97 kali. Solvabilitas aset Perseroan periode 9 (sembilan) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah 0,66 kali, sedangkan untuk tahun yang berakhir 
pada pada tanggal–tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah 0,67 kali, 
0,80 kali, dan 0,83 kali.  
 

Keterangan 
9 bulan 

2013 
(x) 

12 bulan 
2012 
(x) 

2011 
(x) 

2010 
(x) 

Liabilitas terhadap ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) 1,94 2,04 4,10 4,97 
Liabilitas terhadap aset (Solvabilitas Aset) 0,66 0,67 0,80 0,83 

 
Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, 
menggunakan mata uang Rupiah. Oleh karena Perseroan menggunakan mata uang yang sama antara dalam 
kegiatan operasional dan dalam kegiatan pelaporan laporan keuangan, maka Perseroan tidak memiliki 
eksposure terhadap fluktuasi kurs. Adapun fluktuasi suku bunga sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia 
sedikit banyak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan, namun melihat trend selama 3 tahun 
terakhir, Perseroan dapat mengantisipasi risiko fluktuasi suku bunga tersebut seperti tercermin dari peningkatan 
rasio laba usaha terhadap beban keuangan (Interest Coverage Ratio) dari sebesar 0,69 kali pada 31 Desember 
2010 menjadi 2,68 kali per 30 September 2013. 
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2.3.2.  Profitabilitas 
 
Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio marjin jumlah laba komprehensif (net profit margin), imbal hasil 
aset rata-rata (return on average assets) dan imbal hasil ekuitas rata-rata (return on average equity). Rasio-rasio 
ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu: 
 
- marjin jumlah laba komprehensif adalah rasio dari jumlah laba komprehensif terhadap pendapatan 

Perseroan, 
- imbal hasil aset rata-rata adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba, 
- imbal hasil ekuitas rata-rata adalah rasio dari jumlah laba komprehensif terhadap rata-rata ekuitas. 
 

Keterangan 
9 bulan 

2013 
(%) 

12 bulan 
2012 
(%) 

2011 
(%) 

2010 
(%) 

Marjin jumlah laba komprehensif 76,69 145,07 29,40 12,44 
Imbal hasil aset (jumlah laba komprehensif terhadap rata-rata aset) 10,20 26,31 5,02 1,32 
Imbal hasil ekuitas (jumlah laba komprehensif terhadap rata-rata ekuitas) 30,46 94,38 27,49 41,24 

 
2.4.  Kondisi Likuiditas Perseroan 
 
Arus kas yang dimiliki Perseroan sangat baik dimana Perseroan masih mempertahankan kinerja usahanya yang 
didukung oleh industri yang masih tetap mengalami pertumbuhan. Perseroan juga menjalankan program-
program yang mendukung untuk pengelolaan biaya yang baik untuk memastikan tingkat profitabilitas Perseroan 
dapat dijaga. 
 
Kondisi likuiditas Perseroan yang tercermin dalam pernyataan arus kas Perseroan dapat dilihat pada tabel  
di bawah ini:  
 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 9 bulan 
2013 

12 bulan 
2012 2011 2010 

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 70.470 54.198 33.983 4.486 
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (74.131) (56.115) (11.224) (14.317) 
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 1.361 3.534 (22.720) (11.100) 
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas (2.300) 1.617 38 (20.931) 
Kas dan setara kas awal tahun 4.158 2.541 2.502 23.431 
Dampak selisih kurs padakas dan setara kas 5 - - 2 
Kas dan setara kas akhir tahun 1.863 4.158 2.541 2.502 

 
2.5.  Belanja Modal  
 
Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 

2013 
31 Desember 

2012 2011 2010 
Aset Tetap     
Prasarana 220 191 55 38 
Peralatan kantor 478 250 234 - 
Perabotan kantor 39 196 4 - 
Kendaraan 915 52 - - 
Aset dalam penyelesaian 178 - - - 
Jumlah 1.830 689 293 38 
Properti Investasi     
Menara dan sarana penunjang 12.010 28.517 1.648 673 
Aset dalam penyelesaian 31.214 21.922 10.121 26.229 
Jumlah 43.224 50.439 11.769 26.902 
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Belanja modal tersebut berdampak positif terhadap kinerja Perseroan, sebagian besar barang modal tersebut 
adalah properti investasi berupa menara telekomunikasi yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan 
usaha. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami masalah dimana belanja modal tidak 
sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Sumber dana untuk belanja modal adalah sebagian berasal dari dana 
hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Sedangkan sisanya akan menggunakan pendanaan dari 
pinjaman bank. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai mengingat pendapatan dan pembelian barang 
modal sebagian besar dilakukan dalam mata uang Rupiah. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pengikatan untuk melakukan pembelian 
barang modal namun belum terealisasi. 
 
Tidak terdapat kejadian/kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan 
Perseroan. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter di masa sekarang maupun masa depan 
sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan seperti misalnya kebijakan 
kenaikan suku bunga pada beberapa bulan terakhir cukup memberikan dampak terhadap kinerja keuangan 
Perseroan. Namun Perseroan berkeyakinan dapat menghadapi faktor kebijakan tersebut melalui strategi usaha 
dan manajemen risiko seperti misalnya terus menambah rasio kolokasi secara merata, menerapkan prinsip 
keuangan secara hati-hati, maupun menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan 
menara-menara telekomunikasi. 
 
3.    Manajemen Risiko 
 
Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan 
manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut: 
 
1. Perseroan melakukan segala upaya untuk terus manambah rasio kolokasi secara merata agar jika ada 

dampak negatif yang disebabkan oleh kemampuan finansial penyewa dapat diminimalisir. Perseroan juga 
memberlakukan kebijakan denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para penyewa. 

2. Perseroan melakukan perjanjian/kontrak dengan pelanggan secara jangka panjang sehingga bisa 
memperoleh kepastian pendapatan dalam jangka panjang dan mengurangi risiko Perseroan atas fluktuasi 
harga sewa di pasar. Selain itu, kontrak jangka panjang dapat mengurangi risiko adanya persaingan yang 
cukup ketat dalam hal jasa penyediaan menara telekomunikasi; 

3. Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan para penyewa sehingga jika terjadinya konsolidasisi 
penyewa dikemudian hari, pendapatan Perseroan tetap terjaga dan hanya akan berpengaruh pada 
penyewaan-penyewaan yang akan datang. 

4. Perseroan senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien, 
sehingga Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan 
dibandingkan dengan pesaing Perseroan; 

5. Untuk mengantisipasi risiko kegagalan perolehan pembiayaan, Perseroan akan selalu menerapkan 
prinsip keuangan secara hati-hati, antara lain melakukan perencanaan keuangan yang matang, bijaksana 
dan konsisten dengan tetap menjaga rasio-rasio keuangan Perseroan; 

6. Perseroan secara berkesinambungan melakukan penelaahan secara seksama atas perjanjian yang 
dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan penyewa, para pemilik lahan dan pemasok untuk 
mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. Sedangkan dalam proses pembelian dan penyewaan lahan 
untuk menara telekomunikasi Perseroan di masa depan, Perseroan akan selalu melakukan penelaahan 
atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan 
sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari; 

7. Perseroan memiliki kontrak dengan sejumlah kontraktor sehingga mengurangi ketergantungan Perseroan 
terhadap kontraktor tertentu dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Perseroan, untuk mengantisipasi 
adanya risiko ketergantungan pada hasil kerja pihak ketiga. 

8. Perseroan selalu berupaya untuk memenuhi segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku saat ini dan di kemudian hari dalam rangka mengurangi risiko tidak diperolehnya izin terhadap 
menara telekomunikasi yang dioperasikan oleh Perseroan; 
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9. Untuk meminimalisasi penolakan masyarakat sekitar menara telekomunikasi terhadap keberadaan 
menara telekomunikasi milik Perseroan yang sudah berdiri, maka Perseroan secara aktif melakukan 
sosialisasi manfaat dari keberadaan menara telekomunikasi dan apa yang telah dilakukan Perseroan 
untuk menjamin keselamatan warga sekitar misalnya dengan melakukan pemeriksanaan secara berkala 
terhadap kondisi menara telekomunikasi milik Perseroan; 

10. Untuk mengatasi ketidakmampuan Perseroan dalam memperpanjang sewa lahan, Perseroan mempunyai 
kebijakan untuk memulai melakukan perpanjangan masa sewa lahan untuk menara telekomunikasi  
1 tahun sebelum masa sewa lahan berakhir, sehingga jika tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan 
dan pemilik lahan, Perseroan masih memiliki cukup waktu untuk mencari lokasi pengganti yang sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan Perseroan; 

11. Perseroan senantiasa melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal dengan pihak 
terkaitdalam upaya memberikan jasa yang terbaik bagi penyewa, sehingga dapat memenangkan 
persaingan di industri penyewaan menara telekomunikasi; 

12. Perseroan selalu berupaya untuk mengeluarkan kebijakan dengan memperhatikan kepentingan karyawan 
antara lain pemberian remunerasi, fasilitas dan tunjangan yang kompetitif serta memberikan kesempatan 
pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi para karyawan, 
sehingga dapat meminimalisasi risiko ketergantungan pada manajemen kunci; 

13. Perseroan melakukan upaya-upaya untuk memasarkan jasa Perseroan ke para penyewa lain yang 
berasal dari kelompok-kelompok usaha yang berbeda agar dapat mengurangi ketergantungan pada satu 
kelompok usaha tertentu. Saat ini, menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan, telah disewa oleh para 
penyewa lain di luar penyewa utama; 

14. Perseroan menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara 
telekomunikasi yang dimilikinya serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar 
peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik; 

15. Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi asas profesionalisme agar ketentuan 
yang telah disepakati dengan para pihak (penyewa) tetap terjaga dengan baik dan benar. 
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V. RISIKO USAHA 
 
Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, calon investor harus secara hati-hati dan cermat 
mempertimbangkan  faktor-faktor risiko material yang disebutkan di bawah ini yang dapat dialami oleh Perseroan 
dalam menjalankan usahanya. Semua risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja usaha, kinerja 
keuangan dan/atau nilai saham Perseroan, sehingga para calon investor dapat mengalami kondisi kerugian 
investasi. Pengungkapan risiko usaha Perseroan di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risikonya dari 
risiko utama Perseroan. Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko material. 
 
Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan 
 
1. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaaan menara telekomunikasi dapat 

menyebabkan tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap 
Perseroan 

 
Persaingan dalam industri penyewaan menara di Indonesia sangat ketat dan kompetitif. Pelanggan-
pelanggan Perseroan ataupun pihak-pihak yang hendak menyewa menara telekomunikasi memiliki 
banyak alternatif lain dalam menyewa menara telekomunikasi, termasuk dari kompetitor Perseroan.  

 
Persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung 
pada, antara lain topologi lokasi menara telekomunikasi, hubungan baik dengan para penyewa 
telekomunikasi, jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki, kualitas dan tinggi menara telekomunikasi, 
harga, akses terhadap perolehan pendanaan, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi 
penyewa. Beberapa pesaing Perseroan, seperti penyewa telekomunikasi selular nasional yang 
melakukan kolokasi pada menaranya, merupakan pesaing yang memiliki kemampuan keuangan yang 
lebih kuat dibandingkan Perseroan. 

 
Tekanan persaingan dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap harga sewa menara 
telekomunikasi, pendapatan dari penyediaan jasa dan beban biaya Perseroan. Hal-hal tersebut dapat 
mengakibatkan penyewa menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada tidak memperpanjang masa 
sewa menara telekomunikasi dengan Perseroan ataupun calon penyewa baru justru menyewa menara 
telekomunikasi dari kompetitor usaha Perseroan. Selain itu, juga terdapat risiko di mana suatu 
perusahaan penyewa telekomunikasi besar menjual aset menara telekomunikasi mereka ke perusahaan 
kompetitor Perseroan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pasokan menara telekomunikasi baru dan 
membuat semakin sulit bagi Perseroan untuk meningkatkan tenancy ratio Perseroan. Setiap faktor-faktor 
risiko yang tersebut di atas dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan likuiditas Perseroan. 

 
2. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh pelanggan Perseroan yang bisa berdampak 

negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan.  
 

Dengan banyaknya operator telekomunikasi yang ada di Indonesia, diperkirakan operator telekomunikasi 
akan melakukan efisiensi dengan melakukan konsolidasi menara telekomunikasi/ jaringan yang disewa 
dari Perseroan. Perseroan juga memperkirakan bahwa tingkat harga sewa menara telekomunikasi saat 
ini, bersamaan dengan kebutuhan belanja modal yang cukup tinggi untuk penyewa telekomunikasi, hanya 
dapat dipertahankan secara berkelanjutan oleh penyewa dengan operasi berskala besar dari segi 
kapasitas jaringan dan juga jumlah total pelanggan. Perseroan percaya bahwa, oleh karena jumlah 
operator telekomunikasi yang banyak di Indonesia, dan juga manfaat dari skala besar yang dinikmati oleh 
para operator telekomunikasi besar, konsolidasi kemungkinan besar akan terjadi di antara para operator 
telekomunikasi yang lebih kecil – sebagian dari mereka adalah pelanggan/penyewa menara 
telekomunikasi Perseroan – untuk mencapai skala yang cukup untuk pertumbuhan jangka panjang yang 
menguntungkan dalam industri ini. 
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Konsolidasi signifikan di antara penyewa menara telekomunikasi dapat menghasilkan pengurangan 
kebutuhan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi perusahaan yang terkonsolidasi, karena BTS tertentu dapat 
menjadi mubazir atau menara telekomunikasi tambahan dapat diperoleh dari konsolidasi tersebut. Selain 
itu, konsolidasi dapat mengurangi tingkat belanja modal oleh perusahaan gabungan, jika rencana 
ekspansi kedua perusahaan sama. Oleh karena konsolidasi tersebut, penyewa menara telekomunikasi 
bisa saja memutuskan untuk tidak memperbarui sewa mereka. Jika banyak penyewa menara 
telekomunikasi  yang tidak memperbarui sewa mereka oleh karena konsolidasi yang terjadi di industri 
telekomunikasi, maka pendapatan dan arus kas Perseroan dalam jangka panjang dapat mengalami 
dampak yang negatif dan material, dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan 
akan terpengaruh juga. 

 
3. Risiko tidak diperolehnya izin/perpanjangan izin atas menara telekomunikasi yang dioperasikan 

Perseroan 
 

Pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan persetujuan sebelumnya dari warga di lingkungan 
yang berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara telekomunikasi di mana lokasi tersebut 
berada. Setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah 
setempat untuk mendapatkan izin untuk pembangunan menara telekomunikasi. Pada umumnya, 
Perseroan akan berusaha untuk memperoleh persetujuan dari warga tersebut sebelum memulai 
pembangunan menara dan memproses izin-izin yang diperlukan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB).Praktek yang lazim dilakukan oleh Perseroan adalah tetap meneruskan penyelesaian 
pembangunan menara telekomunikasi yang telah memiliki izin IMB maupun yang sedang dalam proses 
pengurusan IMB. 
  
Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh atau diperbarui, pejabat daerah 
setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi Perseroan dibongkar atau 
dipindahkan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah Daerah yang berwenang tidak akan 
mengharuskan Perseroan membongkar menara-menara telekomunikasi Perseroan dan mengenakan 
hukuman-hukuman kepada Perseroan karena tidak mematuhi persyaratan izin dan persetujuan yang 
relevan.Jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, akan 
melanggar kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian sewa sehingga dapat memberi hak bagi penyewa 
menara telekomunikasi  untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam 
kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara telekomunikasi 
Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat 
diterima oleh para penyewa menara telekomunikasi Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah 
satu dan perjanjian sewa diakhiri, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada 
pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat membawa dampak material merugikan pada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan. 

 
4. Risiko ketidaksetujuan dari masyarakat setempat pada pendirian menara telekomunikasi 
 

Perseroan mungkin menghadapi risiko ketidaksetujuan dari masyarakat setempat terhadap pendirian 
menara Perseroan karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. 
Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat 
daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara. Apabila Perseroan diharuskan untuk 
merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak bisa menemukan lokasi-
lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para penyewa menara telekomunikasi Perseroan, hal ini dapat 
menimbulkan dampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang 
selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil 
operasional dan likuiditas Perseroan. 
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5. Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak 
atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan berdiri 

 
Hampir seluruh lokasi menara-menara portofolio Perseroan per tanggal 30 September 2013 berlokasi  
di lahan sewa, dengan rata-rata masa sisa penggunaan sewa lahan Perseroan adalah diatas 15 tahun. 
Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak dapat atau tidak bersedia untuk 
memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi 
kemampuan Perseroan untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang menguntungkan 
secara komersial. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan 
diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara telekomunikasi ini dan mungkin akan 
kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara telekomunikasi tersebut, yang pada akhirnya 
berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas 
Perseroan. 
 
Sebagian besar hak Perseroan atas lahan sehubungan dengan menara telekomunikasi adalah berupa 
kepemilikan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk 
mengakses, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain setelah 
menandatangani perjanjian sewa untuk sebidang lahan untuk menara telekomunikasi, yang mana hal 
tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan menara 
telekomunikasi di lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga berkemungkinan mengalami 
perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan untuk lokasi-lokasi 
menara telekomunikasi, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan 
mengoperasikan sebuah menara telekomunikasi. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara 
telekomunikasi tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan sebuah 
menara telekomunikasi dan mempengaruhi pendapatan dari menara telekomunikasi di lokasi tersebut, 
dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan 
likuiditas Perseroan. 

 
6. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba 

periode berjalan Perseroan 
 

Kenaikan atau penurunan nilai wajar atas properti investasi merupakan selisih dari nilai pasar properti 
investasi pada akhir tahun buku dengan awal tahun buku yang bersangkutan. Revaluasi dari properti 
investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain, jumlah menara telekomunikasi, jumlah penyewa 
menara telekomunikasi  dan tenancy ratio serta tingkat diskonto yang digunakan. Walaupun revaluasi dari 
properti investasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, namun menurunnya 
jumlah menara telekomunikasi, jumlahpenyewa menara telekomunikasi  dan tenancy ratio dapat secara 
potensial mengurangi nilai properti investasi Perseroan sehingga berdampak merugikan pada laba 
periode berjalan Perseroan. 

 
7. Risiko perubahan peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang 
 

Kegiatan usaha Perseroan, dan penyewa menara telekomunikasi, akan tunduk pada peraturan propinsi 
dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pembangunan dan 
pengoperasian menara. Peraturan dari pejabat yang mengatur tata ruang setempat dan ketidaksetujuan 
dari organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat menunda, mencegah 
atau meningkatkan biaya pembangunan, modifikasi, penambahan antena baru di lokasi tersebut, 
sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan penyewa menara 
telekomunikasi. Selain itu, beberapa izin operasional menara telekomunikasi mungkin pula diwajibkan 
untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang mana, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh 
Perseroan. Kebijakan pengaturan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap 
waktu dan biaya terkait proyek tersebut. Adanya peraturan tambahan dapat mengakibatkan penundaan, 
atau menimbulkan biaya tambahan pada Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek 
Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak material dan merugikan kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan lukuiditas Perseroan. 
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8. Perubahan dalam perlakuan perpajakan dapat berdampak buruk terhadap profitabilitas 
 

Di tahun fiskal 2008, Kantor Pajak Indonesia mengubah kebijakannya dan menghimbau penyedia jasa 
telekomunikasi bahwa perlakuan pajak bagi perusahaan penyewa menara telekomunikasi harus 
didasarkan pada pajak penghasilan perusahaan atas pendapatan terkena pajak, dan bukan pajak final 
10% atas pendapatan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa peraturan perpajakan untuk penyedia jasa 
telekomunikasi tidak akan berubah di masa depan, yang dapat menyebabkan kenaikan hutang pajak 
penghasilan dan berdampak negatif terhadap laba komprehensif. 

 
9. Indonesia terletak di zona yang rentan terhadap gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang 

dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial dan kerugian ekonomi 
 

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah paling aktif secara vulkanik di dunia. Karena Indonesia 
terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer besar, Indonesia dapat terkena berbagai kegiatan 
seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi gempa bumi, tsunami, maupun 
gelombang pasang surut yang menghancurkan. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, 
Indonesia juga mengalami anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya kondisi banjir di beberapa 
wilayah di Indonesia.  
 
Meskipun peristiwa-peristiwa di atas tidak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar 
modal Indonesia, Pemerintah telah menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang signifikan untuk 
bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut telah ditanggung oleh 
pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Namun, bantuan tersebut mungkin tidak akan terus 
datang, dan tidak dapat dikirimkan ke korban tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat menyerahkan 
bantuan asing untuk korban tepat waktu, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, pemulihan 
dan bantuan usaha cenderung untuk terus menekan kondisi keuangan Pemerintah dan dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utang negara. Setiap kegagalan dari 
Pemerintah, atau pernyataan akan kegagalan pada moratorium utang negara, dapat memicu suatu 
kejadian gagal bayar pada sejumlah pinjaman sektor swasta, termasuk Perseroan, yang dapat 
berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek 
Perseroan. 
 
Kejadian-kejadian geologis di masa depan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara 
signifikan. Sebuah gempa yang signifikan atau gangguan geologis lainnya di kota-kota besar Indonesia 
dapat mengganggu perekonomian Indonesia secara signifikan dan menurunkan kepercayaan investor, 
yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan 
prospek Perseroan. 

 
 
Risiko yang Berkaitan dengan Investasi Saham Perseroan 
 
1. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan 

 
Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh 
masing-masing Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 
dan Kepala BKPM yaitu Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009,  
No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi (”Peraturan Bersama”).  
 
Peraturan Bersama dibuat dengan mengacu, antara lain, pada Undang-undang tentang Penanaman 
Modal dan tidak mengacu pada UU Pasar Modal. Peraturan Bersama bertujuan untuk mengatur  
keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan 
petunjuk pembangunan menara telekomunikasi. 
 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

29

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 36/2010”). Perpres 36/2010 mengatur 
bahwa atas bidang usaha penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa 
konstruksi untuk menara telekomunikasi harus dimiliki oleh 100% (seratus persen) modal dalam negeri. 
Pasal 4 Perpres 36/2010 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan saham 
dalam bidang usaha sebagaimana diatur dalam Perpres 36/2010 tersebut tidak berlaku bagi penanaman 
modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. 
 
Setelah dilakukannya Penawaran Umum, maka seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan 
diperdagangkan di BEI dan sebagai akibat saham-saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI 
tersebut, maka pemodal asing juga bebas memiliki saham-saham Perseroan tanpa pembatasan.Dengan 
mengingat ketentuan Pasal 4 Perpres 36/2010 tersebut di atas, pembatasan kepemilikan asing 
seharusnya tidak berlaku terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan oleh pihak asing setelah 
dilaksanakannya Penawaran Umum. Namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa Pemerintah 
atau pihak yang berwenang akan menafsirkan kepemilikan saham oleh pihak asing tersebut sebagai 
penanaman modal tidak langsung atau portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 36/2010 
tersebut. Dalam hal penafsiran tersebut tidak diberlakukan terhadap Perseroan, hal tersebut dapat 
berdampak negatif terhadap likuiditas saham Perseroan dan harga masing-masing saham Perseroan dan 
bahkan lebih jauh mewajibkan Perseroan untuk menurunkan kepemilikan asing tersebut atau bahkan 
dihilangkan sama sekali. Hal ini tentu dapat berdampak negatif kepada pemegang saham Perseroan yang 
merupakan pihak asing, di mana mereka dapat diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya 
kepada pihak lain yang dapat memiliki saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Bersama dan Perpres 
36/2010 dan dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemegang saham asing dimaksud. 

 
2. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan tergantung pada laba 

masa depan, kondisi keuangan, arus kas, modal kerja dan belanja modal 
 

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen sehubungan dengan saham-saham yang ditawarkan 
akan bergantung pada kondisi keuangan, arus kas, modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa 
depan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat membayar dividen atau Direksi 
Perseroan akan membagikan dividen. Selain itu, Perseroan mempunyai batasan yang diatur di dalam 
perjanjian pinjaman dalam hal pembayaran dividen atau jumlah dividen yang dapat mereka bayar kepada 
pemegang saham. Perseroan juga dapat membuat perjanjian pembiayaan baru dikemudian hari, yang 
mungkin dapat memberikan batasan tambahan terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar 
dividen, dan dapat menimbulkan pengeluaran atau liabilitas yang dapat mengurangi kas yang tersedia 
untuk pembagian dividen. Selanjutnya, pembayaran dividen dilakukan dalam mata uang Rupiah dan 
investor mungkin tidak dapat mengkonversikan dividen tersebut ke mata uang pilihan investor pada nilai 
tukar yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa dividen akan dibayar pada tingkat 
yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau bahkan tidak sama sekali. Akibatnya, bisa saja kenaikan 
nilai saham Perseroan, jika ada, mungkin menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi para pemegang 
saham. 

 
MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH 
DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERSEROAN 
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VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
  
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil 
usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan 
rencana Penawaran Umum Saham Perdana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2014, yang perlu 
diungkapkan dalam Prospektus ini, kecuali mengenai pembentukan Komite Audit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan 
Komisaris tertanggal 20 Februari 2014, yang diketuai oleh Erry Firmansyah dan beranggotakan Hongisilia, SE, 
Ak. dan Indra Nathan Kusnadi, SH., MH. 
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VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
1.  Riwayat Singkat Perseroan 
 
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Bali Towerindo Sentra, menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Badung, Bali. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 6 Juli 2006  yang dibuat di hadapan Triska 
Damayanti, S.H., Notaris di Kuta, Bali. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. W16-00119 HT.01.01-TH.2006, tanggal 28 November 2006  dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan  No.22081474409  
di Kantor pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, tanggal 23 Januari 
2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 10 Juli 2007, Tambahan 
No.6861. 
 
Sejak pendiriannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah 
beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut: 
 
a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17, tanggal 9 Januari 2007, yang dibuat oleh Notaris Triska 

Damayanti, S.H., Notaris di Kuta, Bali (“Akta No. 17/2007”), yang mana Akta No. 17/2007 tersebut telah 
mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Persetujuan Akta Perubahan 
Anggaran Dasar No. W16-00033 HT.01.04-TH.2007, tanggal 25 Januari 2007. 

 
Berdasarkan Akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal 
dasar Perseroan semula Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp4.000.000.000 (empat milyar 
rupiah), serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp25.000.000 (dua puluh lima juta 
Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dan merubah nilai nominal setiap saham semula 
Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per saham menjadi Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. 

 
b. Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.69, tanggal 26 Juli 2007, yang dibuat oleh Notaris Yulia, S.H., 

Notaris di Jakarta (“Akta No. 69/2007”), yang mana Akta No. 69/2007 ini telah mendapat Persetujuan dari 
Kementerian Hukum dan HAM RI melalui  Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-06897 
HT.01.04-TH.2007, tanggal 17 Desember 2007. 

 
Berdasarkan Akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal 
dasar Perseroan dari semula Rp4.000.000.000  (empat milyar Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000  
(lima milyar Rupiah), serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp1.000.000.000  
(satu milyar  Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima milyar  Rupiah) 

 
c. Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.99, tanggal 22 November 2007, yang dibuat oleh Notaris Yulia, 

S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 99/2007”), yang mana Akta No. 99/2007 tersebut mendapat 
persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar 
No. C-06/897-HT.01.04/TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. 

 
Berdasarkan Akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah seluruh 
anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

 
d. Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.34, tanggal 23 Februari 2012, yang dibuat oleh Notaris Yulia, S.H., 

Notaris di Jakarta (“Akta No. 34/2012”), yang mana Akta No. 34/2012 tersebut telah mendapatkan 
Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan No. AHU-13128.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 12 Maret 2012. 
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Berdasarkan Akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal 
dasar Perseroan dari semula Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah)  menjadi Rp50.980.000.000  
(lima puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah); dan meningkatkan modal ditempatkan dan 
disetor Perseroan yang semula Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) menjadi Rp50.980.000.000 (lima 
puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) 

 
e. Berita Acara Rapat No. 138,  Tanggal 30 September 2013, yang dibuat oleh Notaris Hannywati Gunawan, 

S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 138/2013”), yang mana Akta No. 138/2013 tersebut telah 
mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-61437.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013. 

 
Berdasarkan Akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan (i) perubahan 
status perseroan yang semula adalah Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka, (ii) Menyetujui 
penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal (Go Public) saham dalam Perseroan 
sebanyak-banyaknya 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) saham (iii) Peningkatan modal dasar 
perseroan yang semula sebesar Rp50.980.000.000,- (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta 
Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) (iv) Mengubah nilai nominal saham dalam 
Perseroan semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) (v) Merubah 
susunan para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan (vi) Perubahan atas seluruh Anggaran Dasar 
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. 

 
Perseroan berkantor di Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, 
Kabupaten Badung, Bali. Pada saat berdirinya, Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang jasa 
telekomunikasi.  
 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa. 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai berikut : 
a.   Kegiatan utama Perseroan, yaitu perdagangan alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha 

di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pembelian, pengelolaan dan penyewaan bangunan 
dan infrastruktur, termasuk diantaranya menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sarana 
telekomunikasi, jasa konsultasi di bidang instalasi telekomunikasi; serta melakukan penyertaan 
saham (investasi) pada perusahaan lain. 

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu jasa konsultasi manajemen dan pengembangan 
sumber daya manusia, jasa telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyediaan instalasi 
perangkat telekomunikasi, perawatan sarana jaringan/perangkat telekomunikasi, jasa pengelolaan 
dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan serta fasilitasnya. 

 
2.  Ijin-ijin Usaha Perseroan 

 
Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya : 
 

No. Dokumen Nomor Surat Izin Tanggal Instansi 
1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 3181/BPPT/SITU/IX/2013 6 September  2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Badung 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan – (Besar) 4406/22-08/BPPT/SIUP-B/X/2013 7 Oktober 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Badung 
3. Tanda Daftar Perusahaan 22081474409 7 Oktober 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Badung 
4. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet 288 TAHUN 2013 25 Juli 2013 Dirjen Penyelenggaraan Pos dan 

Informatika 
5. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup  No. 356/KEP/M.KOMINFO/10/2010 Jo. 

No. 845/KEP/M.KOMINFO/12/2012 
14 Oktober 2010 

14 Desember 2012 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
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3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 
 
Pendirian 
 
Berdasarkan Akta Pendirian, jumlah saham pada saat pendirian sebesar 500 (lima ratus) saham  dengan nilai 
nominal secara keseluruhan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). Struktur permodalan dan 
susunan kepemilikan saham Perseroan sesuai dengan Akta Pendirian adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan 

Nilai Nominal Rp50.000,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 1.000  50.000.000   
Pemegang Saham    
Jap Owen Ronadhi 250 12.500.000 50,00 
Robby Hermanto 250 12.500.000 50,00 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 25.000.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 500 25.000.000   

 
Seluruh dari saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp25.000.000,- (dua puluh 
lima juta Rupiah),- telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri secara tunai. 
 
1. Berdasarkan Akta No 17/2007, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan, semula sebesar Rp50.000.000,- 

(lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nominal per saham sebesar 
Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), menjadi Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 
4.000 (empat ribu) saham dengan nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal 
ditempatkan dan disetor semula Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) menjadi  
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan 
sesuai dengan Akta No. 17/2007 adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 4.000 4.000.000.000   

Pemegang Saham    
Jap Owen Ronadhi 500 500.000.000 50,00 
Robby Hermanto 500 500.000.000 50,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000 3.000.000.000   

 
Seluruh saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta tersebut di atas, atau seluruhnya 
berjumlah Rp975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah),- telah disetor penuh oleh 
masing-masing pemegang saham kepada Perseroan secara tunai. 

 
2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 26 Juli 2007 yang dibuat di bawah tangan, Jap Owen 

Ronadhi dan Robby Hermanto menjual sahamnya masing-masing di Perseroan yang berjumlah 500 (lima 
ratus) saham dan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada KCT, pengalihan mana 
disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tersebut pada Akta Berita Acara Rapat 
Perseroan No.65 tanggal 26 Juli 2007 (“Akta No. 65/2007”), yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, SH., 
Notaris di Jakarta. Susunan kepemilikan saham Perseroan sesuai dengan Akta No. 65/2007 adalah 
sebagai berikut: 

 
Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 4.000 4.000.000.000   

Pemegang Saham    
PT. Kharisma Cipta Towerindo 999 999.000.000 99,900 
Robby Hermanto 1 1.000.000 0,100 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100,000 

Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000 3.000.000.000   
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3. Berdasarkan Akta No 69/2007, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan, semula sebesar Rp4.000.000.000,- 
(empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nominal per saham sebesar 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), menjadi Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 
(lima ribu) saham dengan nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal 
ditempatkan dan disetor semula Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000,-  
(lima miliar Rupiah). Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan sesuai dengan Akta  
No. 69/2007 adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000   

Pemegang Saham    
PT. Kharisma Cipta Towerindo 4.999 4.999.000.000 99,98 
Robby Hermanto 1 1.000.000 0,02 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel - -   

 
Seluruh saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta tersebut di atas, atau seluruhnya 
berjumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah),- telah disetor penuh oleh KCT kepada Perseroan 
secara tunai. 

 
4. Berdasarkan Akta No 34/2012, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan, semula sebesar  

Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nominal per 
saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), menjadi Rp50.980.000.000,- (lima puluh miliar sembilan 
ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 50.980 (lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) 
saham dengan nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan 
disetor semula Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp50.980.000.000,- (lima puluh miliar 
sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah). Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham 
Perseroan sesuai dengan Akta No. 34/2012 adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 50.980 50.980.000.000   

Pemegang Saham    
PT. Kharisma Cipta Towerindo 50.979 50.979.000.000 99,98 

Robby Hermanto 1 1.000.000 0,02 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.980 50.980.000.000 100,000 

Jumlah Saham Dalam Portepel - -   

 
Seluruh saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta tersebut di atas, atau seluruhnya 
berjumlah Rp45.980.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah),- telah 
disetor penuh oleh KCT kepada Perseroan secara tunai. 

 
5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 138 tertanggal 30 September 2013, yang dibuat di hadapan 

Notaris Hannywati Gunawan, Notaris di Jakarta: (i) merubah nilai nominal saham Perseroan, semula 
sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dan (ii) 
meningkatkan Modal Dasar Perseroan, semula sebesar Rp50.980.000.000,- (lima puluh miliar sembilan 
ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 50.980 (lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) 
saham menjadi 2.000.000.000 (dua miliar) saham. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham 
Perseroan sesuai dengan Akta No. 138/2013 adalah sebagai berikut: 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   
Pemegang Saham    
PT. Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,998 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 509.800.000 50.980.000.000 100,000 
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000   

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan hingga Prospektus 
ini diterbitkan. 
 
4.  Pengurusan dan Pengawasan 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta 
No. 138, tanggal 30 September 2013, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, adalah 
sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Makmur Jaury 
Komisaris : David Sidarta 
Komisaris Independen : Erry Firmansyah 
 
Direksi 
Direktur Utama :  Jap Owen Ronadhi 
Wakil Direktur Utama : Anni Suwardi 
Direktur : Robby Hermanto 
Direktur Tidak Terafiliasi : Tjhang Teddy Gunawan 
 
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris 
Emiten dan Perusahaan Publik. 
 
Penunjukan Direktur Tidak Terafiliasi melalui surat penunjukan direktur tidak terafiliasi tertanggal  
30 September 2013 dilakukan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-
2004 Tentang Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang 
Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. 
 
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi: 
 
Dewan Komisaris 

 

Makmur Jaury – Komisaris Utama 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. 
  
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 30 September 2013. 
Selain itu, juga menjabat sebagai Group Chief Financial Officer pada 
Technology Group sejak Mei 2013. Lulus dengan gelar Sarjana dari jurusan 
Civil Engineering Universitas Trisakti pada Juni 1991. 
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Group Chief Financial Officerpada 
Mensa Group (2010-2013), General Manager–Treasury pada PT. Hutchison 3 
Indonesia (2006-2009), Senior Vice President pada PT Multipolar Corporation 
Tbk.(2000-2006) dan President Director pada entitas anak perusahaan PT Air 
Pasific Utama dan Chief Financial Officer pada PT Visionet International, Credit 
Manager pada PT Bank Central Asia Tbk (1992-1999) 
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David Sidarta – Komisaris  
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013. Pendidikan formal 
terakhir adalah Sekolah Menengah Atas dari SMAK 2 di Pintu Air, Jakarta pada 
tahun 1976. 
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai IT Manager pada Travelex, Ltd.  
di Australia (2001–2012), System Analyst pada Thomas Cook, Ltd. di Sydney, 
Australia (1998-2001), Direktur pada PT Promosa Infosys (1989-1998). 
 

 

Erry Firmansyah – Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal  
30 September 2013. Selain itu, menjabat juga sebagai Komisaris pada  
PT. Exploitasi Enegy Indonesia (CNKO) (sejak Juni 2013), Komisaris pada  
PT. Indo Premier Securities (sejak Mei 2013), Komisaris Independen pada  
PT Solusi Tunas Pratama (sejak 2012), Komisaris Independen pada  
PT. Unilever Indonesia Tbk. (sejak 2009), Presiden Komisaris pada PT. KSEI 
(Kustodian Sentral Efek Indonesia) (sejak 2009), Komisaris pada PT. Trisurya 
Lintas Energy (sejak 2009), Komisaris Independen pada PT. Elang Mahkota 
Energy Tbk (sejak 2009), Komisaris pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa  (sejak 
2009), Komisaris pada PT. Eagle Capital (sejak 2009), Komisaris Independen 
pada PT. Astra International Tbk (sejak 2009), Komisaris pada PT. Pefindo 
(sejak 2009), Komisaris Independen pada PT. Berau Coal Energy Tbk (sejak 
2010). Lulus dengan gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia 
pada tahun 1981. 
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Bloom Capital 
Nusantara (2010-2013), Komisaris Independen PT. Elnusa (2010-2013), 
Komisaris pada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2012), 
Presiden Direktur pada PT. Bursa Efek Jakarta (2002-2009), Presiden Direktur 
pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2002), Direktur Eksekutif 
pada Lippo Group (1997-1998), Direktur Eksekutif pada PT. Lippo Land 
Development (1995-1998), Direktur pada PT. AON Indonesia (1992-1997), 
Senior Vice Presidentpada Lippo Group (1991-1992), Vice President/Finance 
Director pada Lippo Group (PT. Lippo Land Development), Senior Manager 
pada PT. Sumarno Pabottingi – MGT Consultant, Finance and Accounting 
Manager pada PT Dwi Satya Utama, Auditor pada Drs Hadi Sutanto Office & / or 
Correspondent Price Waterhouse. 
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Direksi  

 

Jap Owen Ronadhi – Direktur Utama 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun. 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2007. Selain itu, 
menjabat juga sebagai Direktur pada PT. Bali Menara Bersama (sejak 2007), 
Direktur Utama pada PT Berkat Satria Jaya (sejak 2011), Direktur Utama pada 
PT Berkat Satria Indah (sejak 2011), Direktur Utama pada PT Duta Alam 
Manunggal (sejak 2011), Direktur Utama pada PT Pantai Jimbaran Indah (sejak 
2013), Direktur Utama pada PT Bangun Mustika Inti Persada (sejak 2003), 
Komisaris Utama pada PT Sedhana Sari Bali (sejak 2004). Pendidikan formal 
terakhir adalah Higher School Certificate dari Randwick Technical And Further 
Education, di Sydney-Australia, pada tahun 1985. 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris pada PT Menara Prambanan 
(2003-2007), Direktur Utama pada PT Brent Securities (1997-2005) 
 

 
 

Anni Suwardi – Wakil Direktur Utama 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun. 
Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perseroan sejak 
Oktober 2012. Lulus dengan gelar Sarjana dari jurusan Akuntansi Universitas 
Tarumanegara pada tahun 1995. 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager Accounting  pada  
PT. Mobile-8 Telecom Tbk (2010-2011), Budget an Controlling pada PT Asuransi 
Jiwa Generali Indonesia (2009-2010), Vice President Finance and Accounting 
Manager pada PT. Asuransi Jiwa Mega Life (2004 -2009), Associate Manager 
pada Ernst & Young (1995-2004). 
 

 

Robby Hermanto – Direktur 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun. 
Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2006. Lulus 
dengan gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Tarumanegara 
pada tahun 1988. 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai, Direktur pada PT. Bangun Mustika Inti 
Persada (2004-2006), Direktur pada PT. Sedhana Sari Bali (2002-2004), Project 
Manager pada PT. Jodoh Ardi Mustika (1993-2002), Project Manager pada  
PT. Mitra Narendra Utama (1988-1993) 
 

 

Tjhang Teddy Gunawan – Direktur Tidak Terafiliasi 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 33 tahun. 
Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan yang membawahi bidang 
Human Resources & General Admin sejak 30 September 2013. Lulus dengan 
gelar Sarjana dari jurusan Akuntansi IBII School of Economics pada tahun 2002. 
Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Accounting Supervisor pada  
PT. Marga Sadhya Swasti (2006-2011), Accounting pada PT. Kudamas 
International (2002-2006) dan Senior Manager Finance pada PT. Inti Bangun 
Sejahtera (2011-2013) 
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Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS 
Tahunan, dan dibayarkan secara bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas 
kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris. 
 
Jumlah remunerasi yang dibayar untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp3.141 juta 
untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Jumlah remunerasi yang dibayar 
untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal  
31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah Rp3.297 juta, Rp2.509 juta, dan Rp1.796 juta. 
 

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 
 
Berdasarkan Surat Keputusan No. 003/BTS-DIR/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, Perseroan telah menunjuk 
Anni Suwardi, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana 
yang tercantum dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  
No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut: 
 
- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar 

modal; 
- memberikan pelayanan kepada Masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang 

berkaitan dengan kondisi Perseroan; 
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan 

pelaksanaannya; 
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK serta Masyarakat. 
 
Alamat Sekretaris Perusahaan  : Wisma Keiai Lt. 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220 
No. Telephone : (021) 5790 5788 
Faksimile : (021) 5790 5789 
Alamat e-mail : corporate.secretary@balitower.co.id 
 
Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 20 Februari 
2014, yang diketuai oleh Erry Firmansyah dan beranggotakan sebagai berikut : 
 

Hongisilia, SE, Ak. 

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. 
 

Menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT Trans Power Marine Tbk (sejak 2012). Selain itu, menjabat 
juga sebagai Komisaris Independen pada PT Megapolitan Development Tbk (sejak 2012), Komisaris pada  
PT Kalla Arebama (sejak 2005), Direktur pada PT Artha Jasa Konsulindo (sejak 2003).  Lulus dengan gelar 
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Negeri Riau pada tahun 1995. 
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai, Partner pada PT Key Management (1995-2003), Finance dan Accounting 
Manager pada PT Egasutinasakti (1992-1995). 
 
Indra Nathan Kusnadi, SH., MH 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun. 
 
Menjabat sebagai Rekan pada Adnan Buyung Nasution & Partners (sejak Januari 2014). Lulus dengan gelar 
Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1999 dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada 
tahun 2012. 
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pengacara Senior pada Adnan Buyung Nasution & Partners (2004-2013), 
Pengacara pada Kusnandar & Co. Law Firm (1999-2004), Asisten Pengacara pada Albert Hasibuan & Rekan 
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Law Firm (1998-1999). 
 
Berdasarkan surat ketetapan Direksi No. 009/BTS-DIR/XII/2013 tertanggal 28 Januari 2014, Perseroan telah 
membentuk Unit Audit Internal yang diketuai oleh Andreas Irawan dan anggotanya adalah Feliz Kristianto dan 
merumuskan Piagam Internal Audit pada tanggal 28 Januari 2014 dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit 
Internal memiliki tugas sebagai berikut: 
 
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan; 
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan 

kebijakan Perseroan; 
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua 

tingkat manajemen; 
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan 

direksi; 
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
7. Bekerja sama dengan Komite Audit; 
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;dan 
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 
 
5 .  Sumber Daya Manusia 
 
Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, Perseroan memandang perlu untuk menerapkan program 
pelatihan yang berkesinambungan. Baik dalam hal pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta 
pengetahuan teknis. Beberapa pelatihan yang pernah diberikan oleh Perseroan kepada karyawan baik berupa 
pelatihan di dalam maupun di luar Perseroan adalah: 
 
�  Leadership Training 
�  Quality Management System 
�  Effective interview for Recruitment 
�  Team Building 
�  Fraud Management 
�  Safety Driving for Driver 
�  Neuro Linguistic Program 
 
Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan sistem kompensasi kepada karyawan 
yang berbasis kinerja. Selain itu, Perseroan juga memberikan beberapa fasilitas karyawan antara lain: 
 
�  Gaji mengikuti struktur penggajian (gaji karyawan di tingkat paling bawah tidak di bawah upah minimum 

propinsi) 
�  Insentif kerja 
�  Tunjangan Hari Raya 
�  Bonus berdasarkan kinerja 
�  Pulsa handphone untuk karyawan tertentu sesuai tingkatannya masing-masing 
�  Klaim kesehatan 
�  Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) 
�  Tunjangan untuk transportasi untuk beberapa karyawan tertentu 
 
Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan surat keputusan No. 8 tanggal 25 Januari 2012, antara 
Perseroan dengan karyawan yang secara garis besar mengatur hal-hal berikut: 
 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

40

�  Status keluarga dan hubungan  kerja 
�  Penerimaan dan pengangkatan karyawan 
� Golongan, pangkat, jabatan dan promosi 
�  Hari dan waktu kerja 
�  Kehadiran 
�  Pendidikan dan pengembangan karyawan 
� Penilaian kerja, promosi dan mutasi 
�  Hak dan kewajiban karyawan dan Perseroan, serta kebijakan di bidang sumber daya manusia 
�  Pelanggaran dan sanksi 
�  Pengupahan dan Tunjangan Hari Raya 
�  Kode etik Perseroan 
�  Penghargaan 
�  Hari libur, cuti dan ijin 
�  Jaminan sosial 
�  Kesehatan dan keselamatan kerja 
�  Pemutusan hubungan kerja. 
 
Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 
2011, dan 2010 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status kerja  
 

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan 
 

Perseroan 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

> Manager 14 12 9 7 7 7 
Staf 159 105 59 46 36 54 

Jumlah 173 117 68 53 43 61 

 
Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan 

 

Perseroan 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

S1  90 60 40 35 30 33 
Diploma 23 15 8 3 2 6 
SMA atau sederajat 60 42 20 15 11 22 

Jumlah 173 117 68 53 43 61 
 

PIM 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

S1  4 4 4 2 5 0 
Diploma 0 0 0 1 2 0 
SMA atau sederajat 12 12 11 4 8 0 

Jumlah 16 16 15 7 15 0 
 
 
 
 
 
 

PIM 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

> Manager 0 0 0 0 0 0 
Staf 16 16 15 7 15 0 

Jumlah 16 16 15 7 15 0 
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Komposisi Karyawan Menurut Usia 
 

Perseroan 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

> 50 2 2 3 0 0 4 
41-50 39 10 7 7 4 10 
31-40 56 40 17 14 13 20 
<31 76 65 41 32 26 27 

Jumlah 173 117 68 53 43 61 
 

PIM 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

> 50 1 1 1 1 3 0 
41-50 5 5 3 3 3 0 
31-40 6 6 7 2 6 0 
<31 4 4 4 1 3 0 

Jumlah 16 16 15 7 15 0 
 

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status 
 

Perseroan 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Tetap 51 35 10 7 10 10 
Tidak Tetap 122 82 58 46 33 51 

Jumlah 173 117 68 53 43 61 
 

PIM 30 Sept 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Tetap 6 6 1 0 0 0 
Tidak Tetap 10 10 14 7 15 0 

Jumlah 16 16 15 7 15 0 
 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, entitas anak Perseroan yaitu PT Paramitra Media Interaktif belum 
beroperasi dan belum memiliki karyawan. 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan serikat pekerja yang 
dibentuk oleh karyawan Perseroan. 
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Berikut ini struktur organisasi Perseroan:  

 
6.  Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 
PT Kharisma Cipta Towerindo (“KCT”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. 
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Terbatas No.50, tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat di hadapan 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07373 HT.01.01-TH.2007, tanggal 4 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan  No. 090515156796, tanggal 16 Agustus 
2007, yang diterbitkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
Alamat : Jalan Riau No. 23, RT 009 RW 005, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 
No. Telepon : 021-31935919 
Faksimili : 021-3903473 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KCT sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar KCT adalah sebagai berikut: 
 
1. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, lokal dan interinsulair, keagenan, 

perwakilan atau penyalur (distributor) dari badan-bidang atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam 
maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara, baik untuk perhitungan sendiri maupun 
atas dasar komisi untuk perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai grosir, leveransir, pengecer 
dari rupa-rupa perdagangan. 

2. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan meliputi gedung perkantoran, menara telekomunikasi. 
3. Menjalankan jasa di bidang konsultasi manajemen bisnis, investasi, administrasi, periklanan, reklame, 

pengelolaan gedung perkantoran, taman hiburan rekreasi dan kawasan berikat, jasa teknologi informasi 
termasuk multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan terkait.  

 
Pengurusan dan Pengawasan 

 
Direktur Utama  : Jap Owen Ronadhi 
Wakil Direktur Utama : Anni Suwardi 
Direktur   : Robby Hermanto 
Direktur   : Fransiscus Najoan 
Komisaris Utama  : Agustinus Hermawan 
Komisaris   : Jeffry Ronadhi Jap 
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Permodalan 
 
Berdasarkan anggaran dasar terakhir PT Kharisma Cipta Towerindo (KCT), susunan pemegang saham 
Perseroan per tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) % 

Seri A 
@ Rp1.000.000 

Seri B 
@ Rp49.980.000 Seri A Seri B  

Modal Dasar            
(Rp50.980.000.000) 1.000 1.000 1.000.000.000 49.980.000.000  
Modal Ditempatkan &   Disetor   
(Rp50.980.000.000)     

PT Kharisma Cipta Mandiri 20 1.000 20.000.000 49.980.000.000 98.08 
PT Bali Menara Bersama 980 - 980.000.000 - 1.92 

Jumlah Modal Disetor 1.000 1.000 1.000.000.000 49.980.000.000 100,00 
Saham Dalam Portepel - - - -  

 
Bidang Usaha 
 
1. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, lokal dan interinsulair, keagenan, 

perwakilan atau penyalur (distributor) dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam 
maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara, baik untuk perhitungan sendiri maupun 
atas dasar komisi untuk perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai grosir, leveransir, pengecer dari 
rupa-rupa perdagangan. 

2. Menjalankan usaha di bidang pembangunan gedung perkantoran, menara telekomunikasi. 
3. Menjalankan jasa di bidang konsultasi manajemen bisnis, investasi, administrasi, periklanan, reklame, 

pengelolaan gedung perkantoran, taman hiburan rekreasi dan kawasan berikat, jasa teknologi informasi 
termasuk multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan terkait. 

 
7. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak 
 
A. PT Paramitra Intimega (”PT PIM”) 
 
a. Pendirian 

 
PT PIM adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta serta berkantor  
di Jakarta Pusat. PT PIM, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal  
30 Maret 2004 (“Akta No.14/2004”), dibuat dihadapan Ny. Yulia, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tangerang. Akta No. 14/2004 tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-09044 
HT.01.01.TH.2004 tanggal 15 April 2004, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan 
Undang- undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan beserta seluruh 
perubahan dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu (“UWDP”) dengan Tanda Daftar Perusahaan 
(“TDP”) No: 090515148309 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Mei 2004, serta telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No: 44 tanggal 01 Juni 2004, tambahan No. 5226. Akta No. 14/2004 
Sejak pendiriannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar PT PIM telah 
beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut: 
a.   Akta Berita Acara Rapat No. 90 tanggal 17 Desember 2007 (“Akta No. 90/2007”), dibuat dihadapan 

Ny. Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta No. 90/2007 tersebut telah memperoleh persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU- 00542.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal  
4 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No: 26293 
tanggal 5 Desember 2008, tambahan No: 98 Akta No.90/2007 ini sehubungan dengan peningkatan 
modal dasar dari sebelumnya Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 
(lima milyar Rupiah).  
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b.   Akta 127/2007 dibuat dihadapan Ny. Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta No. 127/2007 tersebut 
telah memperoleh pernyatan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari 
Kemenkumham berdasarkan akta Nomor: AHU-AH.01.10-1616 tanggal 22 Februari 2008. Serta 
telah mendapatkan persetujuan perubahan akta anggaran dasar dari Kemenkumham berdasarkan 
Surat Keputusan Nomor: AHU-08988.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dengan No. AHU-
0013305.AH.01.09.Tahun 2008 di Kemenkumham tanggal 25 Februari 2008, serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No: 26294 tanggal 5 Desember 2008, 
tambahan No: 98. 

  Berdasarkan akta tersebut diatas, para pemegang saham PIM telah menyetujui untuk mengubah 
seluruh anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.  

c.   Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 8 Oktober 2008 (“Akta No. 5/2008”) dibuat dihadapan 
Ny. Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta No. 5/2008 tersebut telah memperoleh persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU- 77259.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal  
23 Oktober 2008 dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan 
dalam UUPT dengan No. AHU- 099962.AH.01.09.Tahun 2008 di Kemenkumham tanggal  
23 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No: 26294 
tanggal 5 Desember 2008, tambahan No: 98.  

d.   Akta Berita Acara Rapat No. 63 tanggal 19 Agustus 2013 (selanjutnya disebut dengan “Akta  
No. 63/2013”) dibuat dihadapan Ny. Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor. AHU-AH.01.10-36861 
tanggal 5 September 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan 
ketentuan dalam UUPT dengan No. AHU-0083548.AH.01.09.Tahun 2013 di Kemenkumham 
tanggal 5 September 2013.  

e.   Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 137 tanggal 30 September 2013, (“Akta No. 137/2013”) 
dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-No. 56864.AH.01.02 
tanggal 7 November 2013 , dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan 
ketentuan dalam UUPT dengan No. AHU-0104071.AH.01.09 Tahun 2013 di Kemenkumham 
tanggal 7 November 2013.  

f.   Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 72 tanggal 19 November 2013 (“Akta No. 72/2013”) 
dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor. AHU- 
61506.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dengan No. AHU-0112420.AH.01.09  
di Kemenkumham tanggal 26 November 2013. Salinan Akta 72/2013 dilampirkan pada Laporan Uji 
Tuntas ini sebagai Lampiran 8.  

g.   Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 119 tanggal 27 Desember 2013 (“Akta No.119/2013”) 
dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor. AHU- 
01965.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dengan No. AHU-0003566AH.01.09.Tahun 2014 
di Kemenkumham tanggal 15 Januari 2014. 

 
b. Kegiatan Usaha 

 
PT PIM bergerak di bidang jasa penyewaan menara telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan 
usahanya, PT PIM berkantor di Wisma Keiai Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3, Jakarta Pusat 
dengan nomor telepon (021) 5790 5788 dan nomor faksimili (021) 5790 5789. 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta No. 119/2013, struktur permodalan dan pemegang saham PT PIM adalah sebagai 
berikut: 
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Keterangan Nilai Nominal Rp100.000 per saham  
Saham Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 300.000 30.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 299.997 29.999.700.000 99,99 
Kharisma Cipta Towerindo 3 300.000 0,01 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 300.000 30.000.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 0 0  

 
d. Pengurusan dan Pengawasan 

 
Berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 9 Oktober 2012 (“Akta 24/2012”) yang dibuat di hadapan Notaris 
Yulia, S.H dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
AH.01.10-37615 tanggal 22 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar perusahaan sesuai dengan 
UUPT No. AHU-0091806.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012, susunan Dewan Komisaris dan 
Direksi PT PIM adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  :  Agustinus Hermawan 
Komisaris : Jeffry Ronadhi Jap 
 
Direksi 
Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi 
Wakil Direktur Utama : Anni Suwardi 
Direktur  :  Robby Hermanto 
 

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT PIM yang didasarkan pada laporan 
keuangan PT PIM untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam laporannya tertanggal 28 November 2013 serta Laporan Keuangan PT PIM untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon 
Ikhwan Sofwan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 20 Juni 2013, 
dan Laporan Keuangan PT PIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 
2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 26 Juni 2012 dan 9 Juni 2011. 

 
(dalam Rupiah) 

Uraian 30 September 2013 31 Desember 
2012 2011 2010 

Jumlah Aset 49.538.103.421 50.669.043.224 41.995.640.812 47.200.233.108 
Jumlah Liabilitas 52.437.087.474 45.103.253.275 41.975.261.676 44.070.962.658 
Jumlah Ekuitas (2.898.984.053) 5.565.789.949 20.379.136 3.129.270.450 
Pendapatan Usaha 2.672.079.798 2.750.584.772 884.732.607 116.828.334 
Beban Pokok Pendapatan (1.683.139.915) (1.532.707.825) (484.182.333) (529.064.553) 
Jumlah Laba Komprehensif (8.464.774.002) 5.545.410.813 (3.108.891.314) (3.150.456.560) 

 
B. PT Paramitra Media Interaktif (”PT PMI”) 
 
a. Pendirian 

 
PT PMI adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat serta berkantor 
di Jakarta Pusat. PT PMI, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 118 tanggal 
27 Desember 2013 (“Akta No.118/2013”), dibuat dihadapan Ny. Hannywati Gunawan, Notaris di Jakarta 
(“Akta Pendirian”) dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan 
Menkumham No.AHU-03026.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2014, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat di bawah No.AHU-0005627.AH.01.09 pada tanggal  
21 Januari 2014. 
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b. Kegiatan Usaha 
 

PT PMI bergerak di bidang jasa telekomunikasi televisi berbayar. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, 
PT PMI berkantor di Wisma Keiai Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3, Jakarta Pusat dengan 
nomor telepon (021) 5790 5788 dan nomor faksimili (021) 5790 5789. 

 
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan dan pemegang saham PT PMI adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham  

Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
PT Bali Towerindo Sentra 249 249.000.000 99,60 
PT Kharisma Cipta Towerindo 1 1.000.000 0,40 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250 250.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 750 750.000.000  

 
d. Pengurusan dan Pengawasan 

 
Berdasarkan Akta Pendirian susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PMI adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama  :  Agustinus Hermawan 
Komisaris : Jeffry Ronadhi Jap 
 
Direksi 
Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi 
Wakil Direktur Utama : Anni Suwardi 
Direktur  : Robby Hermanto 
Direktur : Franciscus Najoan 

 
e. Ikhtisar Data Keuangan Penting 

 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, PT PMI belum memiliki laporan keuangan karena baru berdiri pada 
tanggal 27 Desember 2013 dan belum beroperasi. 

 
8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham 

Berbentuk Badan Hukum 
 
8.1. Hubungan Kepemilikan Saham 
 
Berdasarkan anggaran dasar terakhir yakni Akta No.138/2013 KCT adalah pemegang saham mayoritas pada 
Perseroan, yakni sejumlah 99,998 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen saham) 
atau 509.790.000 (lima ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) lembar saham, senilai  
Rp50.979.000.000 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). 
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PT Kharisma Cipta Towerindo merupakan pihak pemegang saham pengendali Perseroan. 
8.2. Hubungan Afiliasi Pengurusan dan Pengawasan antara Pemegang Saham Perseroan dengan 

Perseroan 
 
Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan antara pemegang saham Perseroan dengan Perseroan: 
 
 

Nama KCT Perseroan PIM 
Jap Owen Ronadhi DU DU DU 
Anni Suwardi WDU WDU WDU 
Robby Hermanto D D D 
Fransiscus Najoan D - D 
Agustinus Hermawan KU - KU 
Jeffry Ronadhi Jap K - K 
Makmur Jaury - KU - 
David Sidarta - K - 
Erry Firmansyah - KI - 
Tjhang Teddy Gunawan - DTT - 

Keterangan: 
KU : Komisaris Utama  K : Komisaris KI  : Komisaris Independen 
DU : Direktur Utama  D : Direktur DTT : Direktur Tidak Terafiliasi 
WDU    : Wakil Direktur Utama 

 
9. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 

 
Berikut ini adalah ringkasan perjanjian dan perikatan material yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak 
ketiga: 

No 
Nama Perjanjian/ Kontrak 

Pihak Yang 
Menandatangani 

Perjanjian 
Isi Perjanjian Tanggal 

Perjanjian 
Jangka 
Waktu 

Nilai 
Kontrak 

1 Perjanjian Sewa Menyewa 
Infrastruktur No.002-11-
F07-2500340 

Perseroan (Pihak 
Yang Menyewakan) -
PT XL Axiata, Tbk 
(Penyewa) 

Perseroan setuju untuk menyediakan obyek sewa berupa perangkat dan 
peralatan komunikasi kepada PT XL Axiata, Tbk baik berupa antena 
selular, antena microwave, base tranceiver station.  
 
Hak dan Kewajiban Perseroan  

1. Perseroan wajib melakukan pembebasan lahan, pengurusan 
perijinan, pembuatan lay out dan pemasangan obyek sewa.  

2. Selama masa sewa Perseroan wajib menjaga kelangsungan dan 
memperbaiki obyek sewa  

21 Mei 2010 10 Tahun Rp26.250.000,-/per 
bulan/ obyek sewa 
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No 
Nama Perjanjian/ Kontrak 

Pihak Yang 
Menandatangani 

Perjanjian 
Isi Perjanjian Tanggal 

Perjanjian 
Jangka 
Waktu 

Nilai 
Kontrak 

3. Memberikan izin kepada PT XL Axiata keleluasaan masuk ke dalam 
area obyek sewa berada 
 

Hak dan Kewajiban PT. XL Axiata, Tbk 
1. Wajib membayar biaya bulanan pemakaian listrik  
2. Tidak menggunakan objek sewa untuk keperluan lain selain yang 

diperjanjikan dalam perjanjian 
2 Perjanjian Induk Kerjasama 

Pengadaan Fasilitas 
Infrastruktur Telekomunikasi 
Serta Civil Mechanical 
Electrical dan Site Acquisition 
Untuk Penempatan 
Perangkat Telekomunikasi 
No.3100001140 

Perseroan 
(penyediafasilitas) - 
PT Indosat, Tbk 
(pengguna fasilitas) 

Indosat sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang 
dikelola atau disiapkan oleh Perseroan untuk penempatan menara 
telekomunikasi milik Indosat.  
 
Hak dan Kewajiban Perseroan:  

1. Berhak memperoleh pembayaran harga sewa dan memperoleh 
infrastruktur telekomunikasi kembali bila masa sewa berakhir  

2. Bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan-kerusakan serta 
kelengkapan menara telekomunikasi yang disebabkan oleh 
kelalaian Perseroan 

 
Hak dan Kewajiban Indosat  

1. Berhak mengakhiri perjajian dengan pemberitahuan tertulis terlebih 
dahulu kepada sebelumnya kepada Perseroan 

2. Wajib membayar harga sewa kepada Perseroan. 

28 Juni 2011 10 Tahun Dengan Shelter 
Rp31.500.000,- per 
site/per bulan 
 
Tanpa Shelter 
Rp30.350.000,-/per 
site/per bulan. 

3 Perjanjian Sewa Infrastruktur 
Tower  

Perseroan (Pihak 
yang menyewakan) -
PT Telekomunikasi 
Selular (penyewa) 

PT. Telekomunikasi Selular sepakat untuk menyewa infrastruktur menara 
untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station (BTS) 
sebanyak 25 titik di Area Bali Nusra.  
 
Hak dan Kewajiban Perseroan:  

1. Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan objek sewa  
2. Memberikan hak prioritas utama secara berkelanjutan dalam 

menyediakan space menara kepada PT. Telekomunikasi Selular  
 
Hak dan Kewajiban Telkomsel   
 
1. Wajib Memperbaiki kerusakan pada infrastruktur yang disebabkan 

karena kesalahan pihak PT. Telekomunikasi Selular 
2. Berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan 

memberitahukan kepada Perseroan sesuai dengan kesepakatan 
Perjanjian, tanpa adanya upaya tuntutan apapun dari Perseroan. 

7 Nov 2013 5 Tahun Di Badung 
Rp21.000.000,-,  
Di luar Badung 
Rp19.500.000,- 
 
Harga Sewa 
Tambahan 
Rp3.000.000,- 

4 Perjanjian Sewa Menyewa 
Infrastruktur No.0002-11-F07-
25-00340 

Perseroan (Pihak 
Yang Menyewakan) -
PT AXIS Telekom 
Indonesia (Penyewa) 

PT Axis sepakat untuk menyewa Menara Telekomunikasi dan 
Infrastruktur Penunjang lainnya. 
 
Kewajiban Perseroan 
1. Wajib memberikan jaminan bahwa mereka telah memperoleh semua 

lisensi yang diperlukan, izin, persetujuan dan/atau persetujuan yang 
diperlukan dari waktu ke waktu 

2. Wajib memperbaiki dan menggganti infrasrruktur yang rusak selama 
masa sewa sesuai kehendak Axis tanpa ada biaya yang dikenakan 
kepada Axis. 
 

Kewajiban Axis 
1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan pada 

infrastruktur  
2. Melakukan pembayaran penggunaan listrik yang digunakan oleh Axis 

diperhitungkan secara terpisah 
3. Menjamin bahwa mereka telah memperoleh semua lisensi yang 

diperlukan, izin, persetujuan dan/atau  persetujuan yang disyaratkan 
oleh hukum yang berlaku untuk setiap peralatan yang akan dipasang 
di infrastruktur 

21 Mei 2010 10 Tahun Indoor 
:Rp14.500.000,- 
per site/per bulan 
untuk tahun ke 1 
s.d 5. Untuk tahun 
ke 6 s.d 10 
Rp16.000.000,- per 
site/per bulan. 
 
Outdoor : 
Rp1.000.000,- per 
site/per bulan 
 
 
 

5 Perjanjian Pengadaaan 
Pekerjaan Jasa Penyediaan 
Sarana Pendukung CME 
Nasional Dengan Cara Sewa 
No.K.TEL.119/HK.810/DTF-
A1043300/2010 

Perseroan (pihak 
Yang Menyewakan) -
PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk divisi 
Telkom Fleksi 
(Penyewa). 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sepakat untuk menyewa sarana CME 
yang dimiliki Perseroan dan Perseoan sepakat untuk saling mengikatkan 
diri dalam perjanjian dengan cara sewa. 

Hak dan Kewajiban Persoan 
1. Menerima biaya sewa dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
2. Wajib bertanggung jawab mengganti/memperbaiki kerusakan 

perangkat Telkom yang disebabkan oleh pihak lain atau operator 
penyewa lainnya  

3. Melaksanakan jaminan tingkat layanan  
4. Melakukan tanggung jawab berdasarkan Responsibility Assignment 

Matrix (RAM)  
 
Hak dan Kewajiban PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
1. Membayar sewa kepada perseroan sesuai perjanjian 
2. Memperoleh jaminan keamanan atas konstruksi peralatan yang 

dipasang pada Perseroan  
3. Memperoleh prioritas sewa atas penambahan space ruang dan  

dan tower untuk keperluan ekspansi sepanjang space ruang dan 
tower masih tersedia 

9 Maret 2010 5 Tahun Sesuai SPK 

6 Perjanjian Induk Sewa 
Menyewa Menara 
Telekomunikasi dan 
Fasilitas Pendukungnya No. 
smartfren 

Perseroan (Pihak 
Yang Menyewakan) -
PT Smartfren 
Telecom, Tbk 
(Penyewa) 

Smartfren sepakat untuk menyewa satu atau beberapa objek sewa 
berupa menara telekomunikasi dan fasilitas pendukung kepada 
Perseroan untuk penempatan menara telekomunikasi milik Smartfren.  
 
 

9 Mei 2011 5 Tahun Rp14.500.000,-/per 
site/per bulan 
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No 
Nama Perjanjian/ Kontrak 

Pihak Yang 
Menandatangani 

Perjanjian 
Isi Perjanjian Tanggal 

Perjanjian 
Jangka 
Waktu 

Nilai 
Kontrak 

036B/Procurement/Smartfre
n/MLA-BTS/5/11 

Hak dan Kewajiban Perseroan  
1. Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas tagihan objek 

sewa serta memungut denda bila terdapat keterlambatan 
pembayaran 

2. Berhak memutuskan perjanjian secara sepihak apabila PT 
Smartfren Telecom, Tbk melanggar ketentuan Perjanjian. 

3. Wajib memberikan pelayanan atas objek sewa secara konsisten 
dan kualitas terbaiknya. 

 
Hak dan Kewajiban PT Smartfren Telecom, Tbk 
1. Berhak memanfaatkan objek sewa  dengan kualitas layanan 

konsiten dan terbaik  
2. Wajib mengasuransikan seluruh peralatan milik Smartfren dengan 

Property All Risk  
7 Master Lease Agreement  Perseroan (Pihak 

Yang Menyewakan) -
PT Hutchinson 3 
Indonesia (d/h  
PT Hutchison CP 
Telecomunications ) – 
Penyewa 

PT. Hutchison 3 Indonesia sepakat untuk menyewa infrastruktur 
telekomunikasi yang dimiliki atau dikelola Perseroan.  
 
Hak dan Kewajiban Perseroan:  
1. Tidak diperbolehkan untuk memberikan izin kepada pihak ketiga 

untuk melakukan apapun yang membahayakan kepentingan  
PT. Hutchison 3 Indonesia  

2. Menjamin biaya dan peralatan fasilitas yang disediakan dalam 
kondisi baik  

3. Memastikan bahwa tidak ada bagian dari peralatan atau fasilitas 
yang berbahaya bagi keselamatan anggota masyarakat atau salah 
satu PT . Hutchison 3 Indonesia, pribadi atau undangan.  

 
Hak dan Kewajiban PT. Hutchison 3 Indonesia  
 
1. Menjamin merawat setiap bagian peralatan PT. Hutchison 3 

Indonesia dipasang di setiap menara degan baik dan tidak ada 
peralatan yang membahayakan keselamatan  anggota masyarakat, 
pegawai dan undangan. 

2. Memastikan setiap instalasi dari atau perbaikan atau perawatan 
atau penambahan atau perubahan untuk setiap item peralatan 
hanya dengan menggunakan kontraktor dengan kualifikasi yang 
sesuai. 

 
 

31 Juli 2012 12 Tahun Rp21.500.000,-/per 
bulan/per site 
 
Rp4.255.000,- per 
bulan untuk 
operating cost. 
 

8 Perjanjian Kerjasama 
Pemanfaatan Link Transmisi 
Untuk Penyelegaraan 
Jaringan dan jasa 
telekomunikasi 
 

Perseroan (penyedia 
jaringan) -  
PT Telekomunikasi 
Selular, Tbk 
(pengguna jaringan) 

Telkomsel sepakat untuk berlangganan Link Transmisi berupa jaringan 
transmisi atau leased line milik Perseroan berikut sarana pendukungnya 
kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk  dengan lokasi dan kapsitas 
Link Transmisi.  
 
Hak dan Kewajiban Perseroan  
1. Perseroan wajib menyediakan link transmisi dan kestabilan mutu 

serta kesinambungan operasi sesuai dengan standar yang 
disepakati 

2. Perseroan berhak melaksanakan pengisoliran dan/atau 
penghentian pemanfaatan Link Transmisi sesuai permintaan 
penyidik yang berwenang bila PT. Telekomunikasi Indonesia  
melakukan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian.  

 
Hak dan Kewajiban PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
1. Membayar  biaya pemanfaatan Link Transmisi serta biaya-biaya lain 

yang timbul kepada Perseroan. 
2. Bertanggung jawab serta membebaskan Perseroan dari segala bentuk 

tanggung jawab yang timbul akibat adanya tuntutan yang diajukan 
oleh pelanggan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  

1 Februari 
2012 

2 Tahun  1-50Mbps – Rp. 
500.000 
 
51-100 mbps  Rp. 
475.000 
 
Diatas 100mbps – 
Rp. 455.000 
 

9 Perjanjian Kerjasama 
Pembangunan Monopole dan 
Kabel Serat Optik 
No.192/SPK/X2013 dan 
No.001/BTS-SPK/X/2013 

Perseroan  (penyewa) 
-PT Pengembangan 
Pariwisata Bali (Pihak 
Yang Menyewakan) 

Perseroan sepakat bekerja sama dengan Perseroan untuk membangun 
monopole den serat kabel optik sebagai prasarana untuk memperkuat 
signal, peningkatan service level untuk voice, kapasitas dan akses data 
untuk mendistibusikan “Layanan Telekomunikasi dan Multimedia” untuk 
kebutuhan publik di kawasan sesuai syarat yang diatur dalam Perjanjian 
Kerjasama PT Pengembangan Pariwisata Bali dan sesuai dengan 
perizinan yang diperoleh Perseroan,dimana PT Pengembangan 
Pariwisata Bali akan menyediakan lahan untuk pembangunan maksimum 
31 (tiga puluh satu) monopole di lokasi Nusa Dua, Bali dan Perseroan 
akan mendirikan monopole dan pemasangan jaringan fiber optic yang 
menghubungkan monopole 
Hak dan Kewajiban Perseroan  
1. Berhak untuk menggunakan lahan milik PT Pengembangan Pariwisata 

Bali di kawasan yang telah disetujui  
2. Menjamin bahwa pemasangan perangkat Perseroan tidak akan 

mengakibatkan dampak lingkungan yang buruk 
 
Hak dan Kewajiban  
1. Menyediakan lahan untuk lokasi pengembangan monopole maupun 

jaringan fiber optik 
2. Memutus operasional monopole maupun jaringan fiber optik apabila 

operasionalnya  menimbulkan gangguan pada lingkungan. 
 
 

1 Oktober 
2013 

20 Tahun  : U$ 11/M2 X luas 
dasar lahan aktual 
sewa lahan 
monopole 
 
0,3 X U$ 11/M2 = 
U$ 3,3/meter lari 
per tahun untuk 
kabel serat optik. 
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No 
Nama Perjanjian/ Kontrak 

Pihak Yang 
Menandatangani 

Perjanjian 
Isi Perjanjian Tanggal 

Perjanjian 
Jangka 
Waktu 

Nilai 
Kontrak 

10 Perjanjian fasilitas kredit Perseroan (debitur) -
PT Bank Sinarmas, 
Tbk (kreditur) 

Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank 
Sinarmas yang dipergunakan untuk keperluan investasi Perseroan. 
 
Penjaminan Pembayaran  
 
Untuk menjamin pengembalian pembayaran jaminan, Perseroan 
menjaminkan kepada Bank Sinarmas sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) 
menara telekomunikasi beserta kelengkapannya di Propinsi Bali senilai 
Rp. 255.386.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah tiga ratus 
delapan puluh enam juta Rupiah) 
 
Hak dan Kewajiban  

1.  Perseroan mempergunakan fasilitas kredit untuk tujuan yang 
disetujui Bank Sinarmas 

2. Perseroan tidak diperkenankan menjual jaminan yang dijaminkan 
kepada Bank Sinarmas 

3. Melakukan peleburan dan/atau pengambilalihan dan/atau 
pembubaran 

30 September 
2013 

Jatuh tempo 
bervariasi 
(Juni 2014 
sd 
November 
2017)   

Out Standing : 
Rp126.382.797.73
9,54 
 
Bunga : 13% PA 

11 Perjanjian Fasilitas Kredit  Perseroan (debitur) -
PT Bank Mutiara, Tbk 
(kreditur) 

Perseroan telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Mutiara Tbk,yang 
dipergunakan untuk keperluan fasilitas investasi Perseroan.  
 
Penjaminan Pembayaran  
Perseroan memberikan jaminan fidusia kepada Bank Mutiara 29 (dua 
puluh sembilan) menara telekomunikasi beserta kelengkapannya milik 
Perseroan yang terletak di Propinsi Bali.  
 
Hak dan Kewajiban  

1. Perseroan mempergunakan fasilitas kredit untuk tujuan yang 
disetujui Bank Sinarmas 

2. Perseroan tidak diperkenankan menjual jaminan yang dijaminkan 
kepada Bank Sinarmas 

3. Melakukan peleburan dan/atau pengambilalihan dan/atau 
pembubaran 

26 Maret 
2012 

25 Juni 2016 Rp155.000.000.00
0,- 
Bunga 12,5% PA 
 

 

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya sehubungan dengan rencana penawaran umum 
perdana saham Perseroan dan permohonan persetujuan atas pencabutan pembatasan-pembatasan (negative 
covenants) dari krediturnya, sehingga saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang 
dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. 
 
 

10. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi 
 
 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki perjanjian dengan pihak 
terafiliasi.  
 
11. Keterangan Mengenai Aset Perseroan dan Entitas Anak 

 
Sesuai dengan laporan audit per tanggal 30 September 2013, Perseroan memiliki property investasi dan aset 
tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor dengan total nilai buku sebesar Rp469.483 juta. 
 

 
Berikut ini adalah aset yang dimiliki atas nama Perseroan: 
 
Tanah  
 

No. No. Sertifikat Tgl 
Penerbitan 

Tgl Berakhir 
Hak 

Gambar 
Situasi/ 

Surat Ukur 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Lokasi 
Terdaftar 

Atas 
Nama 

Keterangan 

SERTIFIKAT TANAH  
1. Hak Guna 

Bangunan No. 900 
22 Agustus 
1998 

1 November 
2037 

Surat Ukur No. 
517/1998 
tertanggal 12 
Agustus 1998 

1.600 m2 Jl. Sunset Road 
Lingkungan 
Abianbase, Kab. 
Badung, Bali 
 

PT Bali 
Towerindo 
Sentra 

Dibebankan 
Hak 
Tanggungan 
kepada Bank 
Mutiara 
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Berikut ini aset berupa kendaraan yang dimiliki oleh Perseroan: 
 

No. No. Polisi/ No. BPKB Tahun No. Rangka/ No. Mesin Merk Pemilik 

Sepeda Motor 
1. DK 3749 OP 2012 MH1JF5139CK441363 Honda Beat Perseroan 
2. DK 3751 OP 2012 MH1JF5136CK433995 Honda Beat Perseroan 
3. DK 5281 OL 2012 MH1JF5122CK721780 Honda Beat Perseroan 
4. DK 5284 OL 2012 MH1JF5126CK721779 Honda Beat Perseroan 
Mobil 
1. B 7938 PJ 2008 MHFXDN426182113099 Toyota Innova Perseroan 
2. B 7213 PJ 2008 MHKV1AA2J8K028668 Daihatsu Xenia Perseroan 
3. DK 9901 FA 2008 MMBBSBE40BW729057 Ford Ranger Perseroan 
4. DK 9903 FA 2008 MMBBSBE408W729054 Ford Ranger Perseroan 
5. DK 9741 FA 2008 MNB8SBE408W74238 Ford Ranger Perseroan 
6. B 2375 VG 2008 MHKVIAA2J8K031604 Daihatsu Xenia Perseroan 
7. DK 9902 FA 2008 MNBBSBE407W689073 Ford Ranger Perseroan 
 
Per tanggal 31 Desember 2013, Perseroan dan entitas anak memiliki 208 menara telekomunikasi yang tersebar 
di beberapa wilayah geografis di Bali dengan rincian sebagai berikut: 
 

Kabupaten Jumlah Lokasi     
Perseroan PIM 

Tabanan  - 20 
Buleleng 10 - 
Badung 153 - 
Denpasar 8 - 
Gianyar 13 - 
Jembrana 4 - 

Jumlah 188 20 
 
Per tanggal 31 Desember 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 150 kilometer fibre optic dan 134 hops 
microwave radio (radio gelombang mikro). 
 
Berikut ini perkembangan kepemilikan menara telekomunikasi Perseroan : 
 

Keterangan 2013 2012 2011 2010 
Perseroan     
Jumlah pada awal periode 107 45 39 38 
Penambahan 81 62 6 1 
Jumlah pada akhir periode 188 107 45 39 
PIM     
Jumlah pada awal periode 12 6 1 - 
Penambahan 8 6 5 1 
Jumlah pada akhir periode 20 12 6 1 
Total 208 119 51 40 

 
 
12. Perkara Yang Sedang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Dan 

Entitas Anak 
  
Perseroan sedang menghadapi perkara perdata di tingkat banding Pengadilan Tinggi Bali, dimana PT. United 
Towerindo (“Pembanding”) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar 
No. 471/Pdt.G/2011/PN.DPS tanggal 30 Mei 2012, dalam perkara antara Pembanding melawan Pemerintah 
Kabupaten Badung cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung sebagai Terbanding I (“Pemerintah Kabupaten 
Badung”),  dan Perseroan sebagai Terbanding II.  
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Pada tingkat pertama, Pembanding menggugat Terbanding I dan Terbanding II dikarenakan, diantaranya: (i) 
Terbanding I tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan bagi Pembanding; (ii) Terbanding I membongkar 5 
(lima) menara telekomunikasi milik Pembanding yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan (iii) 
Pembanding beranggapan Terbanding II telah melakukan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. 
 
Atas dasar tersebut, Pembanding meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar, diantaranya: (i) secara 
tanggung renteng membayar dengan tunai dana seketika kepada Pembanding ganti rugi materiil sebesar 
Rp23.956.845.821 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima 
ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) ditambah bunga 4% (empat persen) per bulan terhitung sejak gugatan 
diajukan oleh Penggugat ajukan sampai seluruh ganti rugi dan bunganya dibayar lunas; dan (ii) ganti rugi 
immateriil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).  
 
Atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding II melakukan gugat balik kepada Pembanding, namun Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya menolak semua gugatan Pembanding dan Terbanding II, dan 
menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu 
Rupiah). 
 
Perseroan menilai apapun hasil putusan dari perkara ini, tidak akan memiliki dampak negatif material pada 
kelangsungan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 
tidak memiliki perkara material lainnya yang sedang dihadapi selain perkara diatas.  
 
Entitas anak dan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masing-masing Perseroan dan entitas anak tidak sedang 
tersangkut dalam suatu perkara termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan 
industrial, arbitrase dan pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah 
Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak 
sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan. 
 
13. Asuransi 
 
Perseroan 
 
 

No Perusahaan Asuransi Keterangan Nilai Pertanggungan (Rp) Periode Aset yang 
diasuransikan 

1 PT Asuransi Central Asia Property All Risk (PAR) 73.090.996.612 31 Des 2013 - 31 Des 2014 77 Menara 
2 PT Asuransi Central Asia Property All Risk (PAR) 54.150.000.000 1 Des 2013 - 31 Des 2014 68 Menara 
3 PT Asuransi Central Asia Property All Risk (PAR) 30.643.253.648 1 Des 2013 - 31 Des 2014 29 Menara 
4 PT Asuransi Central Asia Comprehensive General Liability (CGL) 20.000.000.000 31 Des 2013 - 31 Des 2014 168  Menara 

 

PT Paramitra Intimega 
 
 

No. Perusahaan Asuransi Keterangan Nilai Pertanggungan 
(Rp) Periode Aset Yang  

Diasuransikan 
1 PT Asuransi Central Asia Property All Risk  11. 500.000.000 31 Des 2013 – 31 Des 2014 18 menara 
2 PT Asuransi Central Asia Comprehensive General Liability (CGL) 8.000.000.000 31 Des 2013 – 31 Des 2014 18 Menara 

 
Perseroan dan Entitas Anak saat ini memiliki 208 menara telekomunikasi, dengan perincian 188 milik Peseroan 
dan sisanya dimiliki oleh PT Paramita Intimega, sebanyak 193 menara telah diasuransikan atas nama Perseroan 
dan Entitas Anak, sedangkan 15 menara telekomunikasi sedang dalam proses asuransi atas nama Perseroan 
dan Entitas Anak. 
 
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Asuransi Central Asia. 
 
Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset-aset material milik Perseroan tersebut 
cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan. 
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VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
1. Umum 
 
Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi terkemuka  
di Pulau Bali. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat ini memiliki 208 menara 
telekomunikasi yang tersebar di seluruh Propinsi Bali, dengan 16 menara telekomunikasi lainnya sedang dalam 
tahap pembangunan. Perseroan menyewakan menara telekomunikasi untuk instalasi dan pemasangan antena 
dan peralatan lain dengan transmisi sinyal telekomunikasi nirkabel dan fibre optic terintegrasi berdasarkan 
perjanjian jangka panjang dengan operator-operator telekomunikasi di Indonesia. 
 
Perseroan juga memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap tertutup dan saat ini telah terbangun jaringan transmisi 
untuk interkoneksi dari seluruh menara telekomunikasi Perseroan ke lokasi sentral masing-masing penyewa. 
 
Strategi Perseroan untuk pengembangan usaha di masa depan adalah berfokus pada pembangunan menara 
untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas para operator telekomunikasi di Propinsi Bali sejalan dengan 
kebutuhan kemajuan teknologi 3G dan penerapan tehnologi LTE dalam waktu dekat. Sampai dengan  
30 September 2013, Perseroan telah memiliki 7 kontrak penyewaan menara telekomunikasi dengan operator-
operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang yang rata-rata 
memiliki masa sewa selama 10 tahun, dan rata-rata tertimbang sisa periode masa sewa sebesar 8 tahun. 
Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan permintaan atas kebutuhan penyewaan menara telekomunikasi  
di wilayah Indonesia masih sangat tinggi sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan dan semakin tingginya 
standar kepuasan pelanggan terhadap jaringan operator yang digunakannya. 
 
Pengembangan portofolio menara telekomunikasi Perseroan didasari oleh beberapa aspek, antara lain tetapi 
tidak terbatas pada, pembangunan menara telekomunikasi sesuai kebutuhan operator (built to suit), akuisisi 
menara telekomunikasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pengembalian 
investasi,potensi kolokasi, kemudahan penyewaan atau pembelian lahan untuk lokasi tersebut, kemudahan 
persetujuan dari komunitas sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan akan menghindarkan 
pembangunan menara telekomunikasi secara spekulatif dan pembangunan menara telekomunikasi terlebih 
dahulu tanpa mendapatkan penyewa. 
 
Perseroan secara konsisten terus meningkatkan jumlah kolokasi untuk mendukung peningkatan arus kas. Hal ini 
terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan 
tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Pencapaian tingkat kolokasi Perseroan diyakini akan terus 
bertambah seiring dengan pergeseran kebutuhan operator di Indonesia dari membangun menara telekomunikasi 
menjadi menyewa menara telekomunikasi (kolokasi). Hal ini dilakukan oleh para operator agar dapat mengurangi 
belanja modal dan kembali berkonsentrasi pada aktivitas utamanya yaitu peningkatan kualitas jaringan dan 
kepuasan pelanggannya. 
 
Rasio kolokasi menara telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak adalah 1,96 kali, 2,24 kali, 3,06 kali, dan  
2,9 kali untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, dan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. 
 
Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan 
Perseroan. 
 
Keterangan 30 September 31 Desember 

2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 
Sewa jaringan 
telekomunikasi 17.140  24,78 21.041  31,94 14.825  33,72 -  0,00 -  0,00 -  0,00 
Sewa menara 
telekomunikasi 44.401  64,20 39.515  59,98 24.881  56,58 20.561  88,90 7.760  69,85 2.890  73,46 
Pemeliharaan menara 
telekomunikasi 7.619  11,02 5.325  8,08 4.263  9,70 2.567  11,10 1.898  17,08 697  17,72 
Lain-lain -  0,00 -  0,00 -  0,00 -  0,00 1.452  13,07 347  8,82 
Jumlah 69.161  100,00 65.881  100,00 43.969  100,00 23.128  100,00 11.110  100,00 3.934  100,00 
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2. Keunggulan Kompetitif 
 
Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini : 
 
Hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia 
 
Penyewa utama menara telekomunikasi Perseroan terdiri dari beberapa perusahaan telekomunikasi selular 
besar di Indonesia. Sekitar 81,55% dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada 30 September 2013 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia berdasarkan 
pendapatan: Telkomsel, XL, Axis dan Smartfren. Hubungan baik yang telah dibina sejak lama dengan operator 
telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang kolokasi 
maupun menara build-to-suit untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan 
bahwa Perseroan adalah penyedia jasa independen pihak ketiga yang tidak bersaing secara langsung dengan 
penyewa menara telekomunikasi Perseroan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator 
telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada para pesaing utama mereka. 
 
Industri telekomunikasi Indonesia yang terus berkembang 
 
Berdasarkan data dari Detecon, peneterasi telepon selular Indonesia adalah sebesar 71% pada tahun 2009. 
Pertumbuhan lalu lintas telekomunikasi selular terus dipicu oleh pertumbuhan pelanggan, peningkatan menit 
penggunaan (minutes of usage atau “MOU”) dan penggunaan aplikasi data. Hal ini telah menyebabkan 
peningkatan permintaan akan infrastruktur telekomunikasi termasuk cell sites dan infrastruktur pasif, seperti 
menara telekomunikasi. Menurut Detecon, terdapat sekitar 97 juta pengguna telepon selular di Indonesia yang 
menghasilkan 150 miliar menit penggunaan pada tahun 2007, dan jumlah total pengguna telepon selular di 
Indonesia terus tumbuh dari 2007 ke 2009 pada CAGR sekitar 33%, sementara MOU tumbuh pada CAGR 
sekitar 64% pada periode yang sama. Perseroan menyediakan spaces pada sites telekomunikasi untuk penyewa 
pengguna teknologi komunikasi GSM, CDMA dan WiMax. Dengan rendahnya penetrasi telepon tetap  
di Indonesia, Perseroan yakin bahwa telekomunikasi selular akan terus menjadi metode utama untuk 
telekomunikasi secara nasional dan akan terus mengalami pertumbuhan baik dengan teknologi komunikasi yang 
telah ada maupun baru. 
 
Perjanjian sewa lahan menara telekomunikasi jangka panjang dan penyewa strategis menara 
telekomunikasi memberikan kepastian akan pendapatan di masa depan 
 
Pendapatan Perseroan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan 
menara telekomunikasi Perseroan memberikan arus pendapatan yang berulang (recurring) dan mudah 
diprediksi. Jangka waktu perjanjian sewa lahan menara telekomunikasi dengan pemilik lahan  umumnya  
20 tahun. Per 30 September 2013, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh lahan lokasi menara 
telekomunikasi adalah sekitar 15 tahun. Perjanjian sewa menara telekomunikasi Perseroan pada umumnya 
mensyaratkan pendapatan sewa tetap, dan pendapatan jasa operasional dan pemeliharaan yang umumnya 
dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Biaya-biaya tersebut 
dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan.  
 
Keunggulan Sebagai Early Mover di Industri Sehingga Memiliki Portofolio Menara Telekomunikasi 
Dengan Permintaan Tinggi 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa dengan masuknya Perseroan lebih awal pada industri penyewaan menara  
di Pulau Bali sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terpadu, berupa menara telekomunikasi dengan 
jaringan yang terintegrasi dengan high capacity bandwith microwave dan fibre optic. Perseroan telah berhasil 
membangun portofolio menara telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator 
telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS 
operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa lokasi menara teleomunikasi  Perseroan pada daerah 
dengan permintaan tinggi telah mendukung Perseroan dalam meningkatkan potensi dari tambahan kolokasi pada 
lokasi tersebut. Per 30 September 2013, sekitar 78,49% dari menara telekomunikasi  Perseroan yang tersewa, 
terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di Pulau Bali.  
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Pengalaman Build-to-Suit dan Operasional yang Ekstensif 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa pengalaman Perseroan, khususnya pada proses akuisisi lahan (SITAC) dan 
pemenuhan perijinan, membuat Perseroan mampu menyelesaikan pembangunan menara  telekomunikasi sesuai 
permintaan penyewa (build-to-suit) pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menjadikan Perseroan memiliki 
keunggulan kompetitif pada pembangunan menara  build-to-suit pada berbagai area di Pulau Bali. Unit regional 
management Perseroan, bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen 
Perseroan serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan daerah 
sehingga memungkinkan Perseroan dan penyewa menara telekomunikasi untuk mengidentifikasi lokasi yang 
memiliki potensi untuk digunakan oleh penyewa. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan 
konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 45-90 hari sejak diterbitkannya 
surat perintah kerja oleh penyewa menara telekomunikasi. 
 
Marjin keuntungan dan tingkat Leverage Operasional yang Tinggi 
 
Bisnis Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk 
kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan mencapai 142,29% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada 30 September 2013. Kenaikan rasio kolokasi meningkatkan marjin operasi Perseroan, dimana 
tambahan kolokasi meningkatkan arus kas yang disebabkan oleh rendahnya biaya tambahan untuk 
menambahkan satu penyewaan pada menara telekomunikasi yang telah ada. Rasio kolokasi menara Perseroan 
telah meningkat dari 2,9 kali per 31 Desember 2010 menjadi 3,06 kali per 31 Desember 2011, 2,24 kali per  
31 Desember 2012, dan 1,96 kali per 30 September 2013. Rasio kolokasi mengalami penurunan dari waktu ke 
waktu, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi lebih besar daripada pertumbuhan 
jumlah penyewa menara telekomunikasi yang menyewa menara telekomunikasi. Meskipun demikian, Perseroan 
berkeyakinan akan adanya permintaan yang tinggi dari para operator telekomunikasi (baik GSM maupun CDMA) 
terhadap pembangunan menara telekomunikasi dan penyewaan tower space kepada perusahaan menara 
independen, baik dari operator selular yang telah beroperasi saat ini, maupun dari pemain baru yang akan 
menggelar teknologi baru yang membutuhkan sites telekomunikasi. 
 
Kemampuan Perseroan Dalam Melakukan Akuisisi dan Mengintegrasikan Portofolio Menara 
Telekomunikasi 
 
Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara telekomunikasi ukuran kecil dan besar akan tetap menjadi 
sebuah bagian penting dari strategi pertumbuhan, dimana Perseroan akan mengalokasikan sebagian besar 
sumber daya untuk memastikan bahwa Perseroan melihat peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusi 
peluang tersebut apabila telah muncul. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah membentuk kemampuan 
internal yang kuat dalam setiap aspek akuisisi, termasuk uji tuntas fisik dan hukum dari portofolio menara, uji 
tuntas keuangan terhadap perusahaan menara telekomunikasi, formulasi struktur akuisisi, dokumentasi bidang 
hukum, dan yang paling penting adalah analisa potensi pendapatan kolokasi dari menara telekomunikasi 
tertentu. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan telah memperoleh kemampuan dalam 
mengintegerasikan perusahaan maupun portofolio menara yang telah diakuisisi dengan bisnis Perseroan. 
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan 
dari sumber daya manusia dan proses perusahaan target dengan cepat, serta dalam hal menggabungkan data 
aset kedalam sistem informasi Perseroan untuk memastikan bahwa aset menara telekomunikasi tersebut 
dipelihara secara baik dan dapat ditawarkan kepada penyewa Perseroan yang telah ada. 
 
Perseroan memiliki dasar atas penetapan perhitungan biaya akuisisi menara telekomunikasi dari 3 aspek: 
 
1. Geography, Perseroan menggunakan nilai pasar sebagai acuan untuk akusisi tanah baik sewa maupun 

beli bergantung pada lokasi tanah tersebut. 
2. Topography, Perseroan mempertimbangkan topografi atau struktur permukaan tanah dalam membangun 

menara telekomunikasi, seperti misalnya pembangunan menara telekomunikasi di gunung atau bukit 
karang akan mengeluarkan biaya konstruksi yang lebih tingggi dibandingkan dengan pembangunan 
diatas tanah datar. 
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3. Morphology, Perseroan juga mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat 
setempat. Perseroan akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi berupa biaya pembangunan fasilitas 
lingkungan di lokasi yang lebih terdapat penolakan oleh masyarakat setempat. 

 
 
Tim Manajemen yang Berpengalaman dan Pemegang Saham yang Bereputasi Baik 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen memiliki kemampuan dan pengalaman untuk senantiasa 
mengembangkan dan menumbuhkan bisnis Perseroan pada industri telekomunikasi di Indonesia melalui 
pertumbuhan organik dan akuisisi dimasa yang akan datang. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan 
hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam membangun usaha Perseroan. 
 
3. Strategi Usaha 
 
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan strategi usaha sebagai berikut: 
 
a. Meningkatkan rasio kolokasi menara telekomunikasi yang dimiliki saat ini.  

 
Perseroan menggunakan teknik penjualan dan pemasaran yang terarah untuk menambah tingkat 
penyewaan pada semua menara telekomunikasi yang telah tersedia, baik yang baru dibangun ataupun 
yang telah diakuisisi. Manajemen percaya bahwa kunci sukses dari strategi ini terletak pada kemampuan 
untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan secara konsisten terus bekerja dengan kinerja 
terbaik untuk memenuhi dan/atau melebihi kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel, dan agar dikenal 
sebagai perusahaan yang membuat komitmen yang bisa diterima secara komersial serta memenuhi 
komitmen ini secara tepat waktu. 
 
Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan akses informasi yang akurat dan lengkap mengenai data 
lokasi dan kapasitas menara untuk mempermudah penyewa dalam menentukan lokasi dan kualifikasi 
menara secara lebih cepat dan mudah. 
 
Perseroan secara konsisten mencari peluang untuk membangun dan mengakuisisi sites telekomunikasi 
pada lokasi-lokasi dimana Perseroan Tower dapat memanfaatkan hubungannya dengan penyewa menara 
yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi. 

 
b. Meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan baik melalui akuisisi atas menara 

telekomunikasi maupun membangun menara-menara telekomunikasi tersebut di lokasi-lokasi yang 
strategis.  

 
Perseroan hanya membangun sites telekomunikasi baru dan melakukan akuisisi portofolio menara 
telekomunikasi dari perusahaan lain apabila memenuhi kriteria investasi yang mencakup antara lain: 
tingkat pengembalian investasi (return on investment), potensi kolokasi, kemudahan untuk membeli atau 
menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perijinan dari komunitas sekitar, jumlah menara 
telekomunikasi di daerah sekitar, dan kualitas kredit calon penyewa. Di samping itu, Perseroan berusaha 
mencapai posisi sebagai perusahaan terkemuka dalam industri ini di Bali khususnya Indonesia umumnya, 
sebagian juga melalui akuisisi. 
 

c. Melakukan efisiensi beban operasional Perseroan operasional 
 

Perseroan berusaha untuk melakukan efisiensi  beban operasional dengan melakukan evaluasi terus 
menerus terhadap biaya operasional rutin dan melakukan perubahan metode operasional dan 
pemeliharaan sesuai dengan perkembangan teknologi termasuk melakukan usaha evaluasi design yang 
low maintenance seperti opsi pengalihan tenant indoor /shelter ke outdoor/shelterless. 
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d. Meningkatkan pemanfaatan menara telekomunikasi dengan mengaplikasikan teknologi baru yang sesuai 
dengan kebutuhan para penyewa 

 
Perseroan mempelajari kesempatan lain untuk berkembang demi mengoptimalkan kapasitas pengunaan, 
termasuk dengan menarik penyewa baru untuk menggunakan peralatan baru yang mendukung teknologi 
baru seperti 3G, 3.5G, WIMAX dan LTE pada menara telekomunikasi milik Perseroan dalam rangka 
pengoptimalan penggunaan. Karena kecepatan untuk memasuki pasar baru dan kemampuan untuk 
mengembangkan jangkauan jaringan dan kapasitas jaringan secara cepat adalah bagian penting untuk 
kesuksesan operator telekomunikasi nirkabel, manajemen percaya bahwa kemampuan Perseroan untuk 
mendukung pelanggannya dalam mencapai tujuannya pada akhirnya akan membantu keberhasilan 
pemasaran dan penggunaan kapasitasnya. 

 
e. Meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi 

 
Perseroan mempelajari kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dengan menggunakan perangkat 
seperti microwave, hub switch, dll dengan teknologi terbaru yang mempunyai kapasitas dan kecepatan 
yang lebih tinggi, yang mana terus berkembang seiring kemajuan teknologi. 

 
f. Pengembangan bisnis jasa telekomunikasi di tahun mendatang dengan mempergunakan infrastruktur dan 

jaringan transmisi yang telah terintegrasi eksisting yang telah dimiliki oleh Perseroan, seperti layanan 
akses Internet dan jasa lainnya  sesuai rencana bisnis jangka panjang Perseroan.  

 
Perseroan mengupayakan kesempatan untuk mengembangkan bisnis lain dengan memanfaatkan apa 
yang telah ada pada menara telekomunikasi, yang telah tersedia. Untuk itu, Perseroan memulai usaha 
layanan internet dan ke depannya akan memulai usaha TV berbayar dan E-Billboard. 

 
4. Kegiatan Operasional 
 
Berikut ini adalah informasi mengenai masing-masing segmen usaha Perseroan : 
 
Jasa penyewaan dan pemeliharaan menara telekomunikasi 
 
Perseroan melakukan kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, 
Perseroan melakukan pembangunan ataupun akuisisi menara telekomunikasi yang potensial, di lokasi-lokasi 
yang dibutuhkan oleh para penyewa baik melalui sewa lahan untuk jangka waktu 20 tahun dari pemilik lahan 
maupun dengan membeli lahan untuk menara telekomunikasi. Selain lokasi, ketinggian dan kapasitas beban 
pada kecepatan angin tertentu dari menara telekomunikasi menentukan kebutuhan penyewa menara 
telekomunikasi seluler dan jumlah antena yang dapat ditampung oleh menara telekomunikasi tersebut. 
Ketinggian dan lokasi antena di menara tersebut menentukan garis pandang antena secara horisontal, dan pada 
akhirnya mempengaruhi jarak sinyal yang dapat dipancarkan. Penentuan ketinggian penggunaan menara banyak 
ditentukan oleh perangkat yang digunakan oleh penyewa. 
 
Ada beberapa tipe menara telekomunikasi yang ada saat ini, yaitu self-supporting (menara telekomunikasi yang 
tidak memerlukan penopang tambahan), monopole (struktur silinder yang biasanya digunakan di tempat-tempat 
dengan keterbatasan lahan atau untuk memenuhi pertimbangan estetika), dan lightpole (menara telekomunikasi 
kamuflase). Pada umumnya, sebuah menara telekomunikasi terdiri dari lahan yang di atasnya terdapat menara 
telekomunikasi dan ruang tempat penyimpanan peralatan (sebagai tempat berbagai peralatan pemancar, 
penerima, dan peralatan penghubung (switching) untuk penyewa operator telekomunikasi seluler). 
 
Penyewaan Menara Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi 
 
Penyewa utama dari menara telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi Perseroan adalah  
PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) dengan jumlah menara telekomunikasi yang disewa per tanggal  
30 September 2013 adalah sebanyak 94 menara telekomunikasi. Selama periode 9 bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2013, Perseroan memperoleh pendapatan dari Telkomsel sebesar 28,16% dari total 
pendapatan usaha Perseroan. Untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap penyewa menara 
telekomunikasi tertentu, Perseroan berusaha untuk meningkatkan rasio kolokasi. 
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Berikut ini adalah perkembangan pendapatan sewa menara telekomunikasi, jaringan dan pemeliharaan 
Perseroan dan Entitas Anak selama lima tahun terakhir: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Penyewa 30 September 31 Desember   
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

PT Telekomunikasi Selular   19.474 13.762 6.574 8.578 - - 
PT XL Axiata, Tbk 14.254 14.568 6.068 904 - - 
PT Axis Telekom Indonesia 11.901 14.537 11.966 7.600 6.543 2.579 
PT Smartfren Telecom, Tbk 10.768 14.136 14.435 3.755 4.567 1.355 
PT Indosat Tbk 4.370 3.956 1.155 - - - 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 2.268 3.024 2.939 1.700 - - 
PT Hutchison3  Indonesia  5.153 945 - - - - 
Lain-lain Dibawah 600 Juta 973 953 832 591 - - 
Total 69.161 65.881 43.969 23.128 11.110 3.934 
 
Untuk kebutuhan penyewaan menara telekomunikasi, Perseroan mengadakan diskusi rutin dengan para 
penyewa untuk mengidentifikasi apakah menara telekomunikasi yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan 
untuk instalasi BTS telekomunikasi baru. Kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian 
sewa dengan penyewa Perseroan. 
 
Proses yang dilakukan Perseroan dalam hal kolokasi menara telekomunikasi adalah sebagai berikut: 
 

 
Keterangan: 
RFI: Ready for Instalation, perangkat telekomunikasi siap untuk dipasang 
Sumber: Perseroan 

 
Berikut ini langkah-langkah pelaksanaan penyewaan menara dan jaringan telekomunikasi Perseroan dan Entitas 
Anak: 
 
- Perseroan dan masing-masing penyewa menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menara dan Jaringan. 
- Perseroan menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari penyewa. 
- Setelah menerima SPK, Perseroan dan penyewa akan melakukan survey ke lokasi yang dimaksud 

apakah menara telekomunikasi dapat didirikan atau lokasi dapat digunakan untuk kolokasi. 
- Perseroan juga akan membangun Civil Mechanical Electrical (CME) pada lokasi tersebut. 
- Penyewa lainnya kemudian akan mengeluarkan Purchase Order (PO) kepada Perseroan. 
- Setelah PO, survey dan pembagunan CME dilakukan, Perseroan akan mengirimkan RFI Notice (ready for 

installation). RFI Notice adalah pernyataan Perseroan kepada Penyewa bahwa lokasi yang diinginkan 
telah siap untuk pelaksanaan instalasi perangkat-perangkatpenyewa atau penyewa lain. 

Surat Perintah Kerja

Order Pembelian 
( Purchase Order ) 

Pemberitahuan 
Kesiapan Lokasi ( Ready 
For Installation Notice)  

Daftar Pemeriksaan 
Lokasi (Site Inspection 

Checklisti)

Berita Acara Uji Fungsi 
(BAUF)

Pengesahan BAPS Sertifikat RFI

Penagihan ( Invoicing ) 

Pembayaran
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- Penyewa kemudian akan melakukan survey kelapangan, bersama-sama dengan tim dari Perseroan, serta 
melakukan instalasi serta menandatangai BAUF (Berita Acara Uji Fungsi). 

- Setelah BAUF ditandatangani oleh Perseroan dan pihak penyewa, Perseroan kemudian mengeluarkan 
BAPS (Berita Acara Penggunaan Site) untuk ditandatangani oleh penyewa, bersamaan dengan 
penandatanganan RFI certificate. 

- Setelah proses dan dokumen-dokumen tersebut ini selesai dan lengkap ditandatangani, Perseroan akan 
melakukan penagihan dan penyewa melakukan pembayaran. 

 
Akuisisi Portofolio Menara Telekomunikasi 
 
Pada Prospektus ini diterbitan, Perseroan belum melakukan akuisisi menara telekomunikasi. Namun di masa 
mendatang Perseroan mungkin akan melakukan akuisisi dengan kriteria utama sebagai berikut: 
 
(i) lokasi menara telekomunikasi terletak di lokasi strategis,  
(ii) kualitas penyewa,  
(iii) potensi untuk kolokasi,  
(iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan  
(v) tingkat imbal balik investasi yang sesuai. Walaupun penyewa memiliki dan mengoperasikan sebagian 

besar menara telekomunikasi di Indonesia, para penyewa tersebut telah dalam beberapa tahun terakhir 
semakin bergerak menjauh dari membangun dan mengoperasikan sendiri menara telekomunikasi dan 
lebih memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga (outsourcing) atas pelaksanaan fungsi-fungsi ini 
kepada penyedia menara telekomunikasi independen,  sehingga para penyewa tersebut dapat lebih fokus 
pada bisnis utamanya. 

 
Build-to-Suit 
 
Perseroan juga membangun menara telekomunikasi untuk para penyewa sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa 
Menara dan Jaringan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan memiliki menara telekomunikasi tersebut serta 
hak untuk menambah tambahan penyewa pada menara telekomunikasi. Seluruh proses mulai dari penerimaan 
pesanan pekerjaan sampai dengan penyelesaian konstruksi build-to-suit memerlukan sekitar 12 sampai 20 
minggu. Waktu yang sebenarnya diperlukan dan langkah-langkah rinci yang diperlukan dapat bervariasi 
tergantung pada penyewa menara telekomunikasi, lokasi sites menara telekomunikasi tertentu dan aspek-aspek 
lainnya. 
 
Berikut ini gambaran umum mengenai proses yang dilakukan dalam pembangunan menara telekomunikasi untuk 
penyewa telekomunikasi: 
 

 
Sumber : Perseroan 
 
Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut: 
 
 Site Identification Survey (Survey Identifikasi Lokasi). Berdasarkan persyaratan sites penyewa, Perseroan 

mengusulkan lokasi yang potensial ke penyewa menara telekomunikasi; 
 Site Acquisition and Permitting (Akuisisi Lahan dan Perijinan). Perseroan menegosiasikan sewa lahan 

dengan pemilik lahan dan mendapatkan izin untuk pembangunan menara telekomunikasi dari warga di 
sekitar lokasi menara; 

 Konstruksi dan instalasi menara telekomunikasi dimulai; 
 Instalasi CME. Berbagai instalasi, termasuk pondasi bangunan dan shelter untuk peralatan listrik; 
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 RFI. Setelah pembangunan selesai, dokumen RFI dikirim kepada penyewa menara telekomunikasi . 
Setelah penyelesaian konstruksi menara telekomunikasi diterima oleh penyewa menara telekomunikasi , 
sebuah perjanjian terpisah ditandatangani untuk penyewaan masing-masing menara telekomunikasi , 
yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam perjanjian induk sewa menara telekomunikasi. 

 Menara telekomunikasi siap beroperasi. 
 
Langkah-langkah pengendalian mutu dan layanan kepada penyewa/mitra  
 
Preventive Maintenance (Pemeliharaan untuk Pencegahan) 
 
 Perseroan membuka Helpdesk untuk menampung dan menerima permintaan dukungan teknis maupun 

laporan dari penyewa menara telekomunikasi. 
 Perseroan memonitor dan melakukan eskalasi, evaluasi dan rekonsiliasi atas setiap upaya yang telah 

dilakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan dukungan teknis maupun laporan dari penyewa 
menara telekomunikasi. 

 Perseroan menerapkan mekanisme pelaporan dan pemberian akses masuk ke lokasi menara 
telekomunikasi.  

 Untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh mitra Perseroan harus didampingi oleh wakil Perseroan dan 
mitra harus membuat berita acara serah terima atas pekerjaan yang dilakukannya dengan melengkapi 
dokumen pendukung seperti foto kegiatan 

 
Corrective Maintenance (Pemeliharaan untuk Perbaikan) 
 
Untuk setiap pekerjaan corrective maintenance ini, Perseroan menerapkan prinsip efisiensi biaya, pengawasan 
dan post audit untuk menjamin kualitas maintenance yang baik. Yang bertanggungjawab terhadap proses 
kegiatan pengendalian mutu adalah Direktur Utama. 
 
5. Prospek Usaha  
 
Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia Perekonomian triwulan I 2013 tumbuh sebesar 6,02 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun 2012, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 
5,17 persen pada periode yang sama (pertumbuhan pada tahun 2012 hanya mencapai 4,9 persen). 
Pertumbuhan ekonomi secara langsung dapat memberikan prospek yang cerah terhadap laju pertumbuhan lalu 
lintas telekomunikasi seluler yang terus dipicu oleh pertumbuhan pelanggan, peningkatan menit penggunaan 
(minutes of usage) dan penggunaan aplikasi data. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan akan 
infrastruktur telekomunikasi yaitu menara telekomunikasi. 
 
Pada bulan Juni 2013 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia inflasi sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga 
Konsumen sebesar 140,03. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks 
seluruh kelompok pengeluaran salah satunya pada kelompok transport dan komunikasi sebesar 0,83 persen. Hal 
tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan sewa tetap, dan pendapatan jasa pemeliharaan 
yang dapat diraih oleh Perseroan yang mana dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi. 
 
Industri menara telekomunikasi di Indonesia yang menjadi salah satu kunci penggerak penyedia jasa infrastruktur 
komunikasi seluler diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Potensi peningkatan permintaan akan jasa 
menara telekomunikasi ini juga ditunjukkan oleh masih rendahnya tingkat penetrasi dari komunikasi seluler  
di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya seperti tercantum dalam tabel berikut: 
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Negara Pelanggan Seluler (100 penduduk) 
Tahun 2012 

India 68,72 
Vietnam  149,41 
Indonesia 115,20 
Filipina 106,77 
Thailand 120,29 
Malaysia 140,94 
Taiwan 120,29 
Hongkong 227,93 
Sumber : www.ITU.int, 2013 (International Telecommunication Union) 
 
Dengan bertambahnya pengguna data, maka kebutuhan untuk jasa menara telekomunikasi semakin bertambah. 
Hal ini disebabkan karena kebutuhan infrastruktur tetap dibutuhkan untuk pengoperasian peralatan pemancar 
(antena dan microwave) dan BTS. 
 
Usaha inti dari penyedia jasa menara telekomunikasi adalah menyediakan infrastruktur bagi operator 
telekomunikasi seluler dengan menyewakan ruang di menara telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian 
sewa jangka panjang yang menghasilkan pendapatan sewa. Manajemen Perseroan percaya bahwa kebutuhan 
atas menara telekomunikasi di Indonesia akan terus meningkat berdasarkan faktor-faktor berikut ini: 
 
 Pertumbuhan atas kebutuhan jaringan yang baik dan kapasitas yang memadai yang terus berkelanjutan 

untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan telekomunikasi yang ada dan yang baru. Hal ini juga dipicu 
mengingat tingkat penetrasi telekomunikasi di Indonesia yang saat ini masih cukup rendah dan 
masihmempunyai potensi pasar yang baik. 

 Operator telekomunikasi di Indonesia diharapkan tetap meningkatkan jangkauan mereka demi mendapat 
pangsa pasar dari operator yang telah ada, yang menyebabkan permintaan tambahan bagi penyewaan 
menara telekomunikasi dalam jangka pendek sampai menengah ke depan. 

 Meningkatnya persaingan usaha dalam menarik minat pelanggan mengakibatkan adanya penurunan tarif 
yang akhirnya berdampak pada kenaikan dalam hal menit pemakaian. Hal ini dapat mengakibatkan 
kebutuhan kapasitas jaringan yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan akan 
tambahan BTS untuk memberikan kualitas sinyal telepon yang dapat diandalkan dan baik di segala 
penjuru. 

 Pengenalan dan pemuktahiran teknologi baru seperti 3G, 3,5G, WiMAX serta Long Term Evolution (LTE) 
dimasa mendatang diperkirakan akan meningkat selama 5 tahun ke depan sehingga memerlukan 
tambahan ruang di menara telekomunikasi, baik untuk menara telekomunikasi yang telah tersedia 
maupun menara telekomunikasi yang baru. 

 
Di masa mendatang, layanan komunikasi seluler diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pesat, didorong 
oleh bertambahnya daya beli, turunnya tarif, pertumbuhan permintaan pengiriman data seluler, dan turunnya 
harga unit telepon selular. Karena pulau Bali memiliki potensi besar dalam layanan komunikasi selulerdengan 
tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di antara daerah-daerah lain di Indonesia, maka pertumbuhan 
tercepatkemungkinan besar terjadi di wilayah ini, dimana sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 
208 menara telekomunikasi. 
 
Sejalan dengan bertumbuhnya industri telekomunikasi seluler, persaingan antar operator telekomunikasi menjadi 
lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator telekomunikasi kembali kepada usaha inti yaitu penyedia sinyal 
telepon, sehingga terjadi penghematan modal pada non-usaha inti. Selain itu, operator telekomunikasi lebih 
berkonsentrasi pada peningkatan kecepatan masuk ke pasar baru, dengan memusatkan perhatian pada 
kegiatan-kegiatan yang berimbas langsung pada pertumbuhan pelanggan. Operator telekomunikasi 
menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti penggunaan menara 
telekomunikasiindependen, dibandingkan dengan membangun dan merawat menara telekomunikasi sendiri. 
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Hal ini merupakan pasar bagi para penyedia menara telekomunikasi yang ada di Indonesia seperti Perseroan. 
Tren meningkatnya kolokasi juga didukung oleh adanya peraturan pembatasan menara telekomunikasi dan 
ketentuan dari pemerintah daerah yang mewajibkan adanya skema menara telekomunikasi bersama. 
 
Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi di Indonesia untuk menyewa infrastruktur 
menara dari penyedia menara telekomunikasi independen adalah: 
 
 Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan; 
 Menggunakan jasa pihak luar (outsourcing) untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan 

memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi; 
 Melakukan penggelaran jaringan (network roll-out) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih 

cepat dan tepat sasaran; 
 Permintaan peraturan dan hukum yang mendukung kolokasi; dan 
 Mencapai perluasan jangkauan di wilayah-wilayah yang strategis. 

 
Sebagai tambahan dari faktor-faktor di atas, Perseroan percaya bahwa industri penyedia menara telekomunikasi 
bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut: 
 
 Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan 

operator telekomunikasi; 
 Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan 

pemindahan peralatan telekomunikasi yang sudah ada ke menara telekomunikasi baru dan menyebabkan 
penataan ulang jaringan operator telekomunikasi; 

 Kebutuhan modal perawatan menara telekomunikasi di masa depan yang rendah; 
 Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan rendahnya biaya operasional; dan 
 Inisiatif Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah menara telekomunikasi dan karenanya 

mengharuskan operator mengkolokasikan peralatan mereka di menara telekomunikasi yang sudah ada 
(baik yang dibangun melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga). 

 
6.  Persaingan Usaha 
 
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan penyediaan jasa penyewaan menara 
telekomunikasi lainnya. Persaingan terutama berdasarkan pada lokasi menara, hubungan dengan penyewa 
telekomunikasi, jumlah, kualitas dan harga sewa menara telekomunikasi. Namun dengan keahlian dan 
pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama 
didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya pengalaman dan rekam jejak serta tenaga kerja 
yang ahli serta manajemen yang berpengalaman yang dimiliki oleh Perseroan. 
 
Beberapa pesaing Perseroan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai 
berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
No. Nama Emiten Jumlah Aset Jumlah Pendapatan 
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk  15.331.361 2.295.278 
2. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 18.170.359 1.955.184 
3. PT Solusi Tunas Pratama Tbk 6.113.043 600.338 
4. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 2.229.176 333.928 

Sumber data : www.idx.co.id, Publikasi Laporan Keuangan per 30 September 2013 
 
7. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) 
 
Perseroan memiliki sejumlah menara telekomunikasi yang terletak di daerah atau Banjar yang jauh dari 
keramaian dan masihmemiliki infrastruktur yang kurang memadai. Sebagai wujud dan komitmen atas tanggung 
jawab sosial,Perseroan melakukan kontribusi terhadap lingkungan di sekitar dan komunitas masyarakat tersebut. 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

63

Dalam hubungannya dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), setiaptahun 
Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain : 
 
 Memberikan kontribusi dalam pembangunan jalan atau jembatan untuk akses ke desa dimana menara 

telekomunikasi Perseroan berada sehingga masyarakat dan komunitas tersebut dapat memiliki potensi 
pertumbuhan yang lebih baik dengan adanya akses yang baik ke daerah tersebut. Selain itu, akses 
tersebut dapat mempermudah operator telekomunikasi/penyewa kepada menara telekomunikasi milik 
Perseroan; 

 Memberikan kontribusi dalam pembangunan atau perbaikan tempat ibadah pada komunitas di Banjar 
sekitar menara telekomunikasi; 

 Perseroan secara konsisten mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif komunitas dengan memberikan 
kontribusi sosialnya berupa donasi kepada masyarakat di sekitar lokasi menara telekomunikasi,  
di antaranya : berupa sumbangan untuk kegiatan upacara masyarakat, keolahragaan, pendidikan, tradisi 
budaya seperti ogoh-ogoh dll. 

 
Dana yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial selama 3 (tiga) tahun 
terakhir sekitar dari Rp1,3 miliar. 
 
8.  Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) 
 
Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  (Good 
Corporate Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK  dan BEI. Terkait 
dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah  membentuk dan memiliki 
alat-alat kelengkapan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
No. Kep-305BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat  Ekuitas 
Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan  peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait 
sebagai berikut : 
 
 Komisaris Independen, yaitu Erry Firmansyah; 
 Direktur Tidak Terafliasi, yaitu Tjhang Teddy Gunawan; dan 
 Sekretaris Perusahaan, yaitu Anni Suwardi. 

 
Selain itu, Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal  
20 Februari 2014. 
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IX.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2013, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dengan paragraf penjelasan mengeni penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, 
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham Perdana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2014 serta 
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Ikhwan Sofwan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam 
laporannya tertanggal 20 Juni 2013, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, 
Tjahyo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 26 Juni 2012 dan 9 Juni 
2011, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 
dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng Mattemmu dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam laporannya tertanggal 15 Juli 2010. 
 
Laporan Posisi Keuangan 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 30 Sep 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ASET       
Aset Lancar       
Kas dan setara kas 1.863 4.158 2.541 2.502 23.431 8.347 
Piutang usaha 36.088 18.158 15.340 9.365 16 2.636 
Aset Keuangan Lancar Lainnya - - 1.430 884 1.372 1.173 
Persediaan 2.361 521 - - - - 
Pajak Dibayar Dimuka 3.901 2.976 3.241 2.550 1.891 8.402 
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 3.684 15.963 9.903 4.742 20.055 16.190 
Jumlah Aset Lancar 47.897 41.776 32.455 20.044 46.765 36.747 
Aset Tidak lancar       
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 362 213 1.608   137 132 605 
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang 65.732 34.330 22.676 24.552 10.567 10.453 
Properti Investasi 467.085 370.736 212.151 192.174 122.398 94.951 
Aset Tetap 2.398 683 599 864 1.592 1.884 
Aset Tak Berwujud - - - 65 92 118 
Aset Pajak Tangguhan 2.717 5.761 3.609 4.395 12.018 5.923 
Jumlah Aset Tidak Lancar 538.293 411.724 240.644 222.187 146.798 113.935 
JUMLAH ASET 586.190 453.500 273.099 242.231 193.563 150.682 
Liabilitas       
Liabilitas Jangka Pendek       
Utang usaha  34.390 27.369 3.679 4.706 4.451 6.059 
Beban Akrual 1.990 1.195 519 355  298 229 
Utang pajak 985 949 1.713 891 144 179 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 2.339 4.078 3.416 88.361 85.000 85.038 
Bagian Jangka Pendek dari:        

- Utang Pembiayaan Konsumen 185 - - - - - 
- Pendapatan diterima dimuka 50.770 22.191 15.809 6.777 621 2.685 
- Utang Bank Jangka Panjang 103.651 54.731 29.898 15.319 114 227 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 194.310 110.512 55.035 116.410 90.628 94.418 
Liabilitas Jangka Panjang       
Pendapatan diterima dimuka 5.553 - 1.245 1.290 - 1.000 
Utang Pihak Berelasi – Non Usaha - - - - 45.980 45.980 
Utang Bank Jangka Panjang 134.205 162.755 159.672 83.613 83.227 15.341 
Utang Pembiayaan Konsumen 213 - - - - - 
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 2.148 1.272 631 363 330 240 
Liabilitas Pajak Tangguhan 50.519 29.906 3.036 - - - 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 192.639 193.933 164.584 85.266 129.538 62.561 
Jumlah Liabilitas 386.949 304.445 219.619 201.676 220.166 156.979 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik       
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Uraian 30 Sep 31 Desember 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Entitas Induk 
Modal Saham 50.980 50.980 5.000 5.000 5.000 5.000 
Uang muka setoran modal - - 45.980 45.980 - - 
Saldo laba (defisit) 149.579 96.536 2.545 (11.268) (33.372) (14.008) 
Selisih transaksi dengan Pihak Non Pengendali (1.267) - - - - - 
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik 
Entitas Induk 

 
199.291 

 
147.516 

 
53.525 

 
39.711 

 
- 

 
- 

Kepentingan non pengendali (51) 1.539 (45) 843 1.769 2.710 
Jumlah Ekuitas 199.241 149.055 53.480 40.555 (26.603) (6.298) 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 586.190 453.500 273.099 242.231 193.563 150.682 
 
Laporan Laba Rugi Komprehensif 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 9 bulan 31 Desember 
2013 2012* 2012 2011 2010 2009 2008 

Pendapatan Usaha 69.161 45.157 65.881 43.969 23.128 11.110 3.934 
Beban pokok pendapatan (17.553) (12.114) (19.449) (5.100) (8.548) (10.845) (5.382) 
Laba Bruto 51.608 33.043 46.432 38.869 14.580 265 (1.448) 
Beban usaha (9.739) (7.004) (9.363) (8.235) (7.579) (10.341) (9.906) 
Laba Usaha 41.869 26.040 37.069 30.634 7.001 (10.076) (11.354) 
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi 53.401 75.904 108.157 8.208 17.513 - - 
Beban Keuangan  (19.221) (18.238) (24.477) (25.698) (21.104) (16.776) (5.531) 
Lain – lain-bersih 651 (350) (456) 3.603 46 452 1.203 
Laba (rugi) sebelum pajak 76.699 83.355 120.294 16.747 3.456 (26.399) (15.682) 
Manfaat (Beban) Pajak (23.657) (14.801) (24.718) (3.821) (579) 6.095 4.671 
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (20.305) (11.011) 
Pendapatan Komprehensif lain - - - - - - - 
Jumlah laba komprehensif periode/tahun 
berjalan 

53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (20.305) (11.011) 

Laba periode/tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada : 

       

Pemilik entitas induk 53.042 66.550 93.991 13.814 3.803 (20.305) (11.011) 
Kepentingan non pengendali - 2.004 1.584 (888) (926) 941 94 

       Jumlah 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (19.364) (10.971) 
Jumlah Laba komprehensif yang dapat 
diatribusikan kepada:        

Pemilik Entitas Induk 53.042 65.550 93.991 13.814 3.803 (20.305) (11.011) 
Kepentingan non pengendali - 2.004 1.584 (888) (926) 941 94 
Jumlah 53.042 68.554 95.575 12.926 2.877 (19.364) (10.971) 

Laba bersih per saham dasar yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk 

 
 

104,05 

 
 

130,54 

 
 

184,37 

 
 

27,10 

 
 

7,46 

 
 

(39,83) 

 
 

(21,41) 
Laba bersih per saham dasar yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk 

 
 

104,05 

 
 

130,54 

 
 

184,37 

 
 

27,10 

 
 

7,46 

 
 

(39,83) 

 
 

(21,41) 
Keterangan : * tidak diaudit 
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Rasio-rasio Keuangan 
 

Keterangan 30 September 
2013 

31 Desember  
2012 2011 2010 2009 2008 

Rasio Pertumbuhan (%)       
   Pendapatan 53,16%* 49,84% 90,11% 108,17% 182,41% NA 
   Beban pokok pendapatan 44,90%* 281,35% -40,34% -21,18% 101,51% NA 
   Laba Bruto 56,18%* 19,46% 166,59% 5401,89% -118,30% NA 
   Beban usaha 39,05%* 13,70% 8,66% -26,71% 4,39% NA 

Laba Usaha 60,79%* 21,01% 337,57% -169,48% 11,26% NA 
   Jumlah laba komprehensif -22,63%* 639,40% 349,29% -114,17% -84,41% NA 
   Aset 29,26% 66,06% 12,74% 25,14% 28,46% NA 
   Liabilitas 27,10% 38,62% 8,90% -8,40% 40,25% NA 
   Ekuitas 33,67% 178,71% 31,87% -252,45% 322,40% NA 
Rasio Usaha (%)       
   Laba bruto/pendapatan 74,62% 70,48% 88,40% 63,04% 2,39% -36,81% 
   Laba usaha/pendapatan 60,54% 56,27% 69,67% 30,27% -90,69% -288,61% 
   Jumlah laba komprehensif/pendapatan 76,69% 145,07% 29,40% 12,44% -182,76% -279,89% 
   Jumlah laba komprehensif/rata-rata ekuitas 30,46% 94,38% 27,49% 41,24% 123,43% NA 
   Jumlah laba komprehensif/rata-rata aset 10,20% 26,31% 5,02% 1,32% -11,80% NA 
Rasio Keuangan (%)       
   Aset lancar/liabilitas lancar 24,65% 37,80% 58,97% 17,22% 51,60% 38,92% 
   Liabilitas/aset 66,01% 67,13% 80,42% 83,26% 113,74% 104,18% 
   Liabilitas/ekuitas 194,21% 204,25% 410,66% 497,29% -827,60% -2492,52% 
   EBITDA/Pendapatan 65,07% 59,06% 81,03% 36,59% -85,46% -224,02% 
* Pertumbuhan dibandingkan dengan periode 30 September 2012 
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X.   EKUITAS 
 
Tabel di bawah ini menggambarkan struktur ekuitas Perseroan yang didasarkan pada laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, 
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2014 
serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Ikhwan Sofwan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
dalam laporannya tertanggal 20 Juni 2013, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, 
Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 26 Juni 
2012 dan 9 Juni 2011, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng 
Mattemmu dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 15 Juli 2010. 
 
1. Permodalan 
 

Berdasarkan Akta No. 138/2013, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai 
berikut: 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 30 September 
2013 

31 Desember 
2012 2011 2010 

     
Modal Saham 50.980 50.980 5.000 5.000 
Uang muka setoran modal - - 45.980 45.980 
Saldo laba (defisit) 149.579 96.536 2.545 (11.268) 
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (1.267) - - - 
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 199.291 147.516 53.525 39.711 
Kepentingan Nonpengendali (51) 1.539 (45) 843 
Jumlah Ekuitas 199.241 149.055 53.480 40.555 

 
2. Proforma Struktur Permodalan Perseroan 

 

Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana 

Jumlah 
Saham 

Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% Jumlah 
Saham 

Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   2.000.000.000 200.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,998 509.790.000 50.979.000.000 85,278 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 10.000 1.000.000 0,002 
Masyarakat - - - 88.000.000 8.800.000.000 14,720 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 509.800.000 50.980.000.000 100,000 597.800.000 59.780.000.000 100,000 
Saham dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000  1.402.200.000 140.220.000.000  

 
Apabila Waran Seri I yang dimilik pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, 
maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan 
Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum 

Pelaksanaan Waran Seri I 
Setelah Penawaran Umum Perdana dan Setelah 

Pelaksanaan Waran Seri I 
Jumlah 
Saham 

Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% Jumlah 
Saham 

Nilai Nominal 
(Rp100 per saham) 

% 

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000   2.000.000.000 200.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 85,278 509.790.000 50.979.000.000 65,881 
Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,002 10.000 1.000.000 0,001 
Masyarakat 88.000.000 8.800.000.000 14,720 88.000.000 8.800.000.000 11,373 
Pemegang Waran Seri I - - - 176.000.000 17.600.000.000 22,745 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 597.800.000 59.780.000.000 100,000 773.800.000 77.380.000.000 100,000 
Saham dalam Portepel 1.402.200.000 140.220.000.000  1.226.200.000 122.620.000.000  
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Dengan demikian, proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 
Modal 

Ditempatkan 
dan Disetor 

penuh 

Agio 
Saham 

Uang 
Muka 

Setoran 
Modal 

Saldo Laba 

Selisih Nilai 
Transaksi 

Restrukturisasi 
Entitas 

Sepengendali 

Kepentingan 
Non-

Pengendali 
 

Jumlah 
Ekuitas 

Posisi ekuitas menurut 
laporan keuangan pada 
tanggal 30 September 2013 

50.980 - - 149.579 (1.267) (51) 199.241 

Perubahan ekuitas setelah 
tanggal 30 September 2013, 
jika diasumsikan Penawaran 
Umum Perdana sebanyak 
88.000.000 saham dengan 
harga penawaran Rp400 
(empat ratus Rupiah) per 
saham: 

8.800 26.400 - - - - 35.200 

Proforma ekuitas pada 
tanggal 30 September 2013 
setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham 

59.780 26.400 - 149.579 (1.267) (51) 234.441 

*setelah dikurangi biaya Penawaran Umum Perdana Saham 
 
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sejak 
tanggal laporan keuangan terakhir. 
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam 
Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham 
dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen 
hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil 
dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari 
RUPS. 
 
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan 
tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan 
untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang 
akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai 
dengan kebijakan dividen kas Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas 
sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah laba komprehensif setelah pajak dimulai dari tahun 
buku 2013. 
 
Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya sehubungan dengan rencana penawaran umum 
perdana saham Perseroan dan permohonan persetujuan atas pencabutan pembatasan-pembatasan (negative 
covenants) dari krediturnya, yaitu Bank Mutiara dengan Surat No. 145/SPK/Mutiara/MLD/IX/2013 tertanggal  
13 September 2013 dan Bank Sinarmas dengan Akta Suplesi Perjanjian Kredit No. 1100 tertanggal  
30 September 2013, sehingga saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat 
merugikan kepentingan pemegang saham publik. 
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XII.  PERPAJAKAN 
 
 

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 
1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak 
dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada 
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak 
Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:  
 
 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
 Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal 
yang disetor.  

 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 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 DirekturJenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 
tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi 
Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 
tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham 
di Bursa Efek “, telah diatur sebagai berikut: 
 
1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham  

di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan 
bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui 
perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.  

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham 
Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final 
dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya  
1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. 

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan 
final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat 
penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.  

 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang 
“Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak 
Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI, tidak 
termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. 
 
Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan 
berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 
10% dan bersifat final. 
 
Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai 
dengan pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih 
rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara 
yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk 
dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persertujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang 
diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal dan konfirmasi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari 
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penerima manfaat dari dividen dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya 
adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima 
manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Sertifikat ini 
berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank 
tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.  
 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan 
 
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku 
 
Kewajiban Perpajakan Perseroan 
 
Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2012 atas PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 (2), dan PPN telah 
dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2012, telah dibayarkan 
pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2013 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban 
perpajakan lagi (nihil). 
 
Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 
ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan 
Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 
 
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN 
YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI 
PENAWARAN UMUM PERDANA INI. 
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XIII.  PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
 
1. KETERANGAN PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum Saham Perdana PT Bali Towerindo Sentra Tbk No. 144 tanggal 29 November 2013 dan Akta 
Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bali Towerindo Sentra Tbk 
No. 83 tanggal 30 Januari 2014 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham 
Perdana PT Bali Towerindo Sentra Tbk No. 67 tanggal 25 Februari 2014, yang seluruhnya dibuat di hadapan 
Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, 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 Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada 
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek 
 
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat 
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 
tanggal 30 Desember 2011. 
 
 
2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum 
Perdana Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Perusahaan Jumlah Saham Nilai (Rupiah) % 
PT RHB OSK Securities Indonesia  88.000.000 35.200.000.000 100 

Total 88.000.000 35.200.000.000 100 
 
Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.  
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berperan sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah  
PT RHB OSK Securities Indonesia. 
 
3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana 
 
Harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi 
antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

- hasil penawaran awal (bookbuilding) yang berlangsung dari tanggal 17 Februari 2014 sampai 24 Februari 
2014 dengan dengan harga terendah Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) dan tertinggi Rp420 (empat 
ratus dua puluh Rupiah) 

- kinerja keuangan Perseroan; dan 
- hasil konfirmasi ulang dari para Penjamin Emisi Efek. 
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana 
ini adalah sebagai berikut: 
 
1.   Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto  

Alamat  : Plaza Asia, 10th floor 
  Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 
  Jakarta 12190 
  Indonesia 
Telp/Faks : 021-51401340 / 021-51401350 
STTD : No. 336/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 
Keanggotaan Asosiasi : Anggota IAPI No. 1064 
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik 

Audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan 
Publik Indonesia   (IAPI). 

Surat Penunjukan : 0760713/dwd/104/EL tanggal 31 Juli 2013 
 
Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk melaksanakan 
audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Menurut 
standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh 
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan 
Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. 
 
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang 
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip 
akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian 
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 
2.   Konsultan Hukum : Temmy Taher & Partners 

Alamat : Jl. Panglima Polim V No. 1-3 
  Kebayoran Baru 
  Jakarta 12160 
  Indonesia 
Telp/Faks : 021-7395569 / 021-7262210 
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran 

dariKeputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 jo. Keputusan 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 
tanggal 06 Desember 2012  tentang Perubahan Standar Profesi 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 

STTD : No. 550/PM/STTD-KH/2004 tanggal 7 Desember 2004 
Keanggotaan Asosiasi : Anggota HKHPM No. 200501 
Surat Penunjukan : No. 027/BTS-DIR/IX/2013 tanggal 26 November 2013 

 
Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan 
keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil 
pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar 
dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar 
profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. 
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3.   Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita 
Alamat :   Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9  
  Jl. M.H. Thamrin No. 51 

Jakarta 10350 
Indonesia 

Telp/ Faks : 021-3922332 / 021-3923003 
No. Ijin Usaha : KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991 
Keanggotaan Asosiasi : Pengurus Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  

No. ABI/IX/2008-007 
Surat Penunjukan : No. 028/BTS-DIR/IX/2013 tanggal 26 November 2013 

 
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan 
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa 
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah 
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan 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 Penjamin Emisi, 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 Perdana dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.  
 
4.  Penilai : Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan 

Alamat  : Jl. Hang Lekir II No. 12 
Kebayoran Baru 

  Jakarta 12120 
  Indonesia 
STTD : No. 27/PM/STTD-P/A/2006 tanggal 4 April 2006 
Telp/Faks : 021-7279 7276 / 021-7279 4905 
Keanggotaan Asosiasi : Anggota MPPI No. 98-S-01082 
Surat Penunjukan : No. 030/BTS-DIR/IX/2013 tanggal 26 November 2013 
   

Ruang lingkup tugas Penilai selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk 
mengemukakan Pendapat Nilai Pasar (Market Value) dari menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. 
 
5.  Notaris : Hannywati Gunawan, S.H. 

Alamat : Jl. Mangga Besar 5 No. 10 
  Jakarta 11180 
  Indonesia 
Telp/Faks : 021-6241822, 6241833 / 021-6241730 
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
STTD : No. 646/PM/STTD-N/2003 tanggal 29 Agustus 2003 
Surat Penunjukan : No. 026/BTS-DIR/IX/2013 tanggal 26 November 2013 

 
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini antara lain 
menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain perubahan seluruh 
Anggaran dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham 
dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 
 
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini 
menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 
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XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
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No. Ref.: 04/TT/TT&P/II/14     Jakarta, 25 Februari 2014 
 
 
Kepada Yth. 
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk., 
Wisma Keiai Lt. 22 
Jl. Jendral Sudirman Kav 3 
Jakarta Pusat 10220, 
Indonesia 
 
Up.: Direktur Utama 
 
 
Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN 

UMUM SAHAM PERDANA PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK. 
 
 
Dengan hormat, 
  
Yang bertandatangan di bawah ini, Temmy Taher, S.H., LL.M, Advokat dan Konsultan Hukum pada 
Kantor Konsultan Hukum Temmy Taher and Partners, berkantor di Jl. Panglima Polim V No. 1-3, 
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas 
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) di bawah pendaftaran Nomor: 550/PM/STTD-KH/2004 
dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 2005001 dan telah 
ditunjuk oleh  PT Bali Towerindo Sentra Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten 
Badung, Bali (selanjutnya disebut “Perseroan”) sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor: 027 tanggal 
26 November 2013, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut “Pendapat 
Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan 
dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat 
melalui Bursa Efek Indonesia sejumlah 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) saham baru yang 
dikeluarkan dari portepel, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal sebesar Rp.100 
(seratus Rupiah) dengan harga penawaran Rp. 400 (empat ratus Rupiah) per saham dengan disertai 
penerbitan 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai saham biasa atas 
nama tersebut, yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum (selanjutnya disebut 
“Penawaran Umum”).  
 
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang berlaku, agar 
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah 
menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka 
Penawaran Umum (selanjutnya disebut “Pernyataan Pendaftaran”) atau lewatnya jangka waktu 45 
(empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima 
oleh OJK secara lengkap atau (ii) tanggal dipenuhinya perubahan terakhir yang diajukan Perseroan 
atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran telah terpenuhi. 
 
Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 7 Januari 
2014,dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh 
biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk belanja modal yaitu membiayai sekitar 17,2% 
dari total biaya pembangunan menara dan jaringan telekomunikasi di daerah Bali yang direncanakan. 
Sedangkan sisanya akan menggunakan pendanaan dari utang obligasi yang akan diterbitkan atau 
pinjaman bank. 
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Jenis pengeluaran dari belanja modal tersebut mencakup: 
 

1 Akuisisi lahan (site acquisition), yaitu biaya sewa selama 20 tahun dari masyarakat setempat; 
atau 

2 Biaya kontraktor dan pembangunan menara telekomunikasi dan pendukungnya, seperti 
network operating control (NOC), genset, shelter, dan lainnya; atau 

3 Pembelian dan pemasangan perangkat transmisi. 
 

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I ini, seluruhnya akan digunakan untuk 
modal kerja Perseroan. 
 
 
DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN 
 
Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Sisi Hukum serta 
Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, 
tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan 
dalam bagian lain Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Sisi Hukum: 
 
1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari 

Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam 
Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Sisi Hukum Nomor: 03/TT/TT&P/II/14 tanggal 25 Februari 2014 
(selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas”) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Pendapat Hukum ini. 

 
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka 

Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak 
pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat 
Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum 
dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 
Februari 2005 jo. Keputusan HKHPM Nomor: KEP.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 
2012 (selanjutnya disebut “Standar Hukum”). 

 
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Uji Tuntas dibuat serta Pendapat 

Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya 
Laporan Uji Tuntas tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau 
yurisdiksi hukum yang lain. 

 
4.    Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa: 
 

I. Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut 
pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang 
menyangkut Pasar Modal; 

II. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, 
maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut 
pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-
dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan 
Pemeriksaan Dari Segi Hukum. 
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Jenis pengeluaran dari belanja modal tersebut mencakup: 
 

1 Akuisisi lahan (site acquisition), yaitu biaya sewa selama 20 tahun dari masyarakat setempat; 
atau 

2 Biaya kontraktor dan pembangunan menara telekomunikasi dan pendukungnya, seperti 
network operating control (NOC), genset, shelter, dan lainnya; atau 

3 Pembelian dan pemasangan perangkat transmisi. 
 

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I ini, seluruhnya akan digunakan untuk 
modal kerja Perseroan. 
 
 
DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN 
 
Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Sisi Hukum serta 
Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, 
tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan 
dalam bagian lain Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Sisi Hukum: 
 
1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari 

Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam 
Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Sisi Hukum Nomor: 03/TT/TT&P/II/14 tanggal 25 Februari 2014 
(selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas”) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Pendapat Hukum ini. 

 
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka 

Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak 
pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat 
Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum 
dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 
Februari 2005 jo. Keputusan HKHPM Nomor: KEP.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 
2012 (selanjutnya disebut “Standar Hukum”). 

 
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Uji Tuntas dibuat serta Pendapat 

Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya 
Laporan Uji Tuntas tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau 
yurisdiksi hukum yang lain. 

 
4.    Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa: 
 

I. Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut 
pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang 
menyangkut Pasar Modal; 

II. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, 
maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut 
pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-
dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan 
Pemeriksaan Dari Segi Hukum. 
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5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada 
pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum ini 
hanya memuat aspek-aspek hukum dari: 
 
I. Pendirian Perseroan, akta pendirian dan anggaran dasar berikut dengan perubahan-

perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham 
dalam Perseroan. 

II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan material yang 
diberikan kepada Perseroan dan pendaftaran yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan 
kegiatan usaha pokok dari Perseroan. 

III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material serta 
perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan 
material. 

IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan 
mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2013, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di 
bidang penyediaan menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan jasa 
telekomunikasi, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap 
Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan. 

V. Perijinan penting menyangkut menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. 
VI. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, atau dimana 

harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material, terikat. 
VII. Ketenagakerjaandan pemenuhanPerseroan sehubungan dengan kewajiban ketenanakerjaan. 
VIII. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. 
IX. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin 

melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukandan 
memiliki fasilitas usaha, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa 
hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara 
material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 

X. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang 
mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas 
Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di 
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). 

 
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka 

Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Uji Tuntas dan 
Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut 
“UUPM”) dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami. 

 
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas 

sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas 
tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas 
informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji 
Tuntas. 

 
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari 

Segi Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) 
memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu 
transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta 
kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau 
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pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau 
pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum 
Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di 
dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) 
memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran 
kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para 
krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau 
kewajiban lain Perseroan. 

 
9. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas serta 

memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu 
pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Uji Tuntas 
dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap 
pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik 
yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum 
yang berlaku terhadap kami. 

 
10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan 

penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi 
juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia 
dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta 
kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta 
yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan 
konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum, yang berlaku di Indonesia 
untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami 
mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang 
diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait. 

 
11. Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat dari segi hukum yang 

telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No.: 04/TT/TT&P/II/14 
tanggal 4 Februari 2014. 

 
 
DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA 
 
Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang 
lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP 
DAN PEMBATASAN dari Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami 
sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Uji Tuntas dan Pendapat 
Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung 
menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi 
atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut: 

 
1. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam, dan 

dilampirkan pada Laporan Uji Tuntas yang merupakan dokumen publik. 
 
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, 

pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, 
dalam hal ini termasuk OJK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah dan badan-badan 
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pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau 
pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum 
Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di 
dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) 
memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran 
kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para 
krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau 
kewajiban lain Perseroan. 

 
9. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas serta 

memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu 
pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Uji Tuntas 
dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap 
pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik 
yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum 
yang berlaku terhadap kami. 

 
10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan 

penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi 
juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia 
dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta 
kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta 
yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan 
konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum, yang berlaku di Indonesia 
untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami 
mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang 
diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait. 

 
11. Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat dari segi hukum yang 

telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No.: 04/TT/TT&P/II/14 
tanggal 4 Februari 2014. 

 
 
DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA 
 
Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang 
lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP 
DAN PEMBATASAN dari Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami 
sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Uji Tuntas dan Pendapat 
Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung 
menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi 
atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut: 

 
1. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam, dan 

dilampirkan pada Laporan Uji Tuntas yang merupakan dokumen publik. 
 
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, 

pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, 
dalam hal ini termasuk OJK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah dan badan-badan 
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serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana dilampirkan pada Laporan Uji Tuntas 
(selanjutnya disebut “Izin-Izin”), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik. 

 
3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang 

berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di 
dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk 
perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usahanya, dan perjanjian yang 
menyangkut fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perseroan serta perjanjian-perjanjian yang 
menyangkut kegiatan dan aktivitas usahanya, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas 
pembiayaan yang diterima oleh Perseroan serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara 
Perseroan dengan para pihak yang terafiliasi dengan Perseroan (selanjutnya disebut “Perjanjian-
perjanjian”), sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas. 

 
4. Harta kekayaan Perseroan yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-

mesin, peralatan usaha, serta harta kekayaan Perseroan lainnya yang kami anggap penting dan 
material sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas. 

 
5. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas 

resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan 
material, sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas. 

 
6. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Interim Perseroan yang terdiri 

dari neraca Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik 
terdaftar Aryanto, Amir, Jusuf Mawar & Saptoto (selanjutnya disebut “Laporan Keuangan”). 

 
7. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan untuk 

melaksanakan Penawaran Umum. 
 
8. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang 
menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya. 

 
9. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan dan perpajakan 

yang berlaku di Indonesia. 
 
10. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan 

dengan Penawaran Umum. 
 
Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, 
fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-
lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Uji Tuntas merupakan 
bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum. 
 
 
ASUMSI - ASUMSI 
 
Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut: 

 
1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan 

dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-
dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-
dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai 
dengan aslinya. 
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2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan 

keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak 
ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, 
tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan 
sampai dengan tanggal Pendapat Hukum. 

 
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan 

oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan 
sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung 
kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif 
untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan 
tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut 
pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk 
maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan 
ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan 
penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum. 

 
Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Uji Tuntas ini 
dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak 
sesuai dengan kenyataannya. 
 
 
PENDAPAT HUKUM 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-
informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan 
yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai 
Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang 
lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas, 
dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut: 
 
1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan 

dan berkantor pusat di Kabupaten Badung, Bali, dapat memiliki atau membuka cabang atau 
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang 
telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 
 

2. Perseroan didirikan dengan nama PT Bali Towerindo Sentra, sesuai Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas Nomor: 12 tanggal 6 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Triska Damayanti, S.H., 
Notaris di Kuta, Bali, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W16-00119 HT.01.01-
TH.2006 tanggal 28 November 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten DT.II Badung, Bali, di bawah Nomor: 1330/Bh.22-08/I/2007 
tanggal 23 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
55  tanggal 10 Juli 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 6861. 
 

3. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dalam rangka Penawaran Umum telah 
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 138 tanggal 30 September 2013 
(selanjutnya disebut dengan “Akta 138/2013”),yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan 
S.H.,Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:AHU-61437.AH.01.02.Tahun 
2013, tanggal 26 November 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0112298.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013. 
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2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan 

keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak 
ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, 
tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan 
sampai dengan tanggal Pendapat Hukum. 

 
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan 

oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan 
sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung 
kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif 
untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan 
tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut 
pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk 
maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan 
ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan 
penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum. 

 
Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Uji Tuntas ini 
dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak 
sesuai dengan kenyataannya. 
 
 
PENDAPAT HUKUM 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-
informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan 
yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai 
Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang 
lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas, 
dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut: 
 
1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan 

dan berkantor pusat di Kabupaten Badung, Bali, dapat memiliki atau membuka cabang atau 
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang 
telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 
 

2. Perseroan didirikan dengan nama PT Bali Towerindo Sentra, sesuai Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas Nomor: 12 tanggal 6 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Triska Damayanti, S.H., 
Notaris di Kuta, Bali, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W16-00119 HT.01.01-
TH.2006 tanggal 28 November 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten DT.II Badung, Bali, di bawah Nomor: 1330/Bh.22-08/I/2007 
tanggal 23 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
55  tanggal 10 Juli 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 6861. 
 

3. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dalam rangka Penawaran Umum telah 
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 138 tanggal 30 September 2013 
(selanjutnya disebut dengan “Akta 138/2013”),yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan 
S.H.,Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:AHU-61437.AH.01.02.Tahun 
2013, tanggal 26 November 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0112298.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013. 
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Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar Perseroran serta ketentuan perundang-undangan yang berlakudan 
Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai pula dengan ketentuan perundangan yang berlaku, kecuali 
mengenai belum diumumkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 9 Januari 
2007 (selanjutnya disebut dengan “Akta No.17/2007”), dibuat dihadapan Ny. Triska Damayanti, 
S.H., Notaris di Kuta, Bali dalam berita negara, sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan 
menyatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan pengumuman Akta No. 
17/2007 telah dilakukan oleh Ny. Triska Damayanti, S.H., Notaris di Kuta, Bali, sebagamana 
dibuktikan dengan  bukti transfer bank kepada Dirjen Administrasi Hukum, Departemen Hukum 
dan HAM tanggal 17 Januari 2007. Sehubungan dengan hal tersebut, pengumuman atas Akta No. 
17/2007 saat ini masih dalam proses pengumuman Menhumkam, dimana sejak berlakunya 
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), kewenangan untuk 
melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada 
Menhumkam. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya 
perubahan atas Akta No. 17/2007 tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan 
konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar 
Perseroan. Keterangan tersebut didukung pula dengan Pernyataan Perseroan. 

 
Sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar 
modal, para pemegang saham Perseroantelah menyatakan persetujuannya sebagaimana 
dinyatakan dalam Akta 138/2013. 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuanyang terdapat dalam 
Peraturan OJK khususnya Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran 
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan 
Publik dan telah memuat ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan Bapepam Nomor: IX.D.1, 
IX.D.4, IX.E.1 dan IX.E.2 karenanya telah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana dimaksud 
diatas.Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan 
Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM. 
 
 

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang 
dijalankan sesuai dengan izin-izin. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan jasa penyedia menara telekomunikasi, jasa 
dan jaringan telekomunikasi. 

 
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,  dan telahmengimplementasikan ketentuan-ketentuanyang terdapat dalam 
Peraturan BAPEPAM& LK khususnya Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.J.I tentang 
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas Dan Perusahaan Publik. 
 

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Modal Dasar  Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), terbagi atas 

2.000.000.000 (dua milyar) saham, masing-masing saham bernilai 
nominal sebesar Rp.100 (seratus rupiah); 

 
Modal Ditempatkan/  Rp. 50.980.000.000 (lima puluh milyar sembilan ratus delapan  
Dan Disetor  puluh juta rupiah), yang terdiri atas 509.800.000 (lima ratus sembilan 

juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
sebesar Rp. 100 (seratus rupiah). 
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Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

 
Keterangan 

Kepemilikan saham 
Nilai Nominal Rp. 100/saham 

 Jumlah Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000  
Pemegang saham:    
  PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,99 
  Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,01 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 509.800.000 50.980.000.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000  
 
Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak 
pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; 
dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami;  

 
Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan 
Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT. 
 

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama Ir. Makmur Jaury 
Komisaris    David Sidarta 
Komisaris Independen  Erry Firmasyah, S.E. 
 
Direksi  
Direktur Utama         Jap Owen Ronadhi 
Wakil Direktur Utama   Anni Suwardi 
Direktur Robby Hermanto 
Direktur Tidak Terafiliasi Tjang Teddy Gunawan 
 
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkanAkta 
Berita Acara Rapat  No. 138 tanggal 30 September 2013, yang dibuat dihadapan Hannywati 
Gunawan S.H.,Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database 
SismimbakumDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU-
0112298.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0112298.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013November 2013. Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal 
Keputusan Rapat, yaitu tanggal 30 September 2013, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 
UUPT. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah 
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Tidak Terafiliasi Emiten adalah dalam 
rangka memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor: I-A, butir III.6. Bahwa 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM 
& LK Nomor: IX.I.6 tentang Direksi Dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik.  
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Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

 
Keterangan 

Kepemilikan saham 
Nilai Nominal Rp. 100/saham 

 Jumlah Saham Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000  
Pemegang saham:    
  PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 50.979.000.000 99,99 
  Robby Hermanto 10.000 1.000.000 0,01 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 509.800.000 50.980.000.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.490.200.000 149.020.000.000  
 
Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak 
pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; 
dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami;  

 
Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan 
Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT. 
 

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama Ir. Makmur Jaury 
Komisaris    David Sidarta 
Komisaris Independen  Erry Firmasyah, S.E. 
 
Direksi  
Direktur Utama         Jap Owen Ronadhi 
Wakil Direktur Utama   Anni Suwardi 
Direktur Robby Hermanto 
Direktur Tidak Terafiliasi Tjang Teddy Gunawan 
 
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkanAkta 
Berita Acara Rapat  No. 138 tanggal 30 September 2013, yang dibuat dihadapan Hannywati 
Gunawan S.H.,Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database 
SismimbakumDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU-
0112298.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0112298.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 26 November 2013November 2013. Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal 
Keputusan Rapat, yaitu tanggal 30 September 2013, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 
UUPT. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah 
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Tidak Terafiliasi Emiten adalah dalam 
rangka memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor: I-A, butir III.6. Bahwa 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM 
& LK Nomor: IX.I.6 tentang Direksi Dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik.  
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Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris 
Perseroan tanggal 20 Februari 2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Piagam 
komite Audit (Audit Committee Charter) dan membentuk Komite Audit Perseroan. Pembentukan 
Komite Audit telah  sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan 
perundanganyang berlaku. 
 
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 003/BTS-DIR/XII/2013 tanggal 3 
Desember 2013, Perseroan telah menunjuk Anni Suwardi sebagai personil yang akan 
melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)Perseroan. 
 
Perseroan telah mengangkat Andreas Irawan dan Feliz Kristianto sebagai Auditor Internal 
Perseroan dan sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Perseroan Nomor: 
040/BTS-DIR/I/14 tertanggal 28 Januari 2014, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal 
sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Penyusunan Piagam Audit Internal. 
 
Bahwa pembentukan Komite Audit serta penunjukan Sekretaris Perusahaan merupakan 
pemenuhan atas Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan 
Sekretaris Perusahaan. 
 

7. Perseroan telah memperoleh sebagian besar izin-izin, sedangkan izin-izin yang belum diperoleh 
tidak mempengaruhi secara negatif usaha aktivitas dan operasi Perseroan. Perseroan dalam 
menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki, sesuai dengan bukti 
proses pengurusan, Perseroan saat ini sedang memproses yang wajib untuk diperoleh dan kami 
tidak melihat hambatan yang berarti bagi Perseroan untuk memperoleh izin-izin tersebut. 
 
Pada tanggal pendapat dari segi hukum ini, 154 (seratus lima puluh empat) dari 188 (seratus 
delapan puluh delapan) menara telekomunikasi Perseroan sudah memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan (“IMB”), dan permohonan ijin IMB atas 34 (tiga puluh empat) menara telekomunikasi 
telah diajukan kepada Pemerintah Daerah setempat. Sehubungan dengan kewajiban memiliki 
IMB, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan bangunan 
(“Permendagri No. 32/2010) mengatur sebagai berikut:   
 
Pasal 16 Permendagri No. 32/2010 
(1) pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib 

melakukan perbaikan atas pelanggaran. 
(2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 
pembangunan dan pembekuan IMB. 

(3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender 
terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi. 

 
Pasal 17 Permendagri No. 32/2010 
Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan 
pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa 
penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan. 

 
8. Dalam rangka pelaksanaan lingkungan hidup, 118 (seratus delapan belas) dari 188 (seratus 

delapan puluh delapan) menara telekomunikasi Perseroan telah memperoleh Surat Rekomendasi 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup  (UPL) 
dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali.   Perseroan sedang 

85



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

86

 
 

10 
 

dalam persiapan untuk pengajuan permohonan Surat Rekomendasi UKL dan UPL atas 84 
(delapan puluh empat) menara telekomunikasi Perseroan, dan kami tidak melihat hambatan yang 
berarti bagi Perseroan untuk mendapatkanSurat Rekomendasi UKL dan UPL tersebut. 
 
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,  berdasarkan 
Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (“UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”), disebutkan bahwa setiap 
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL diberikan izin lingkungan dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
disebutkan bahwa izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Dalam hal ini rekomendasi 
UKL-UPL sebagai dasar untuk diperolehnya izin lingkungan. 
 
Adapun sanksi dengan belum dimilikinya Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut: 

 
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” 

 
9. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,  Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 
Tahun 2009, No. 7/PRT/M.2009, No. 19/Per/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 mengenai 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan 
Bersama”), menyatakan bahwa penyedia menara telekomunikasi harus berbentuk perusahaan 
nasional. 

 
Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha 
Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal (“Perpres 36/2010”), Perseroan yang  memiliki kegiatan usaha sebagai jasa penyedia 
menara telekomunikasi, jasa dan jaringan telekomunikasimasuk kedalam kategori bidang usaha 
Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara 
Telekomunikasi (KBLI 42217) dan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi modal asing, 
namun sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal  juncto ketentuan Pasal 4 Perpres 36/2010, menyebutkan bahwa pembatasan 
kepemilikan asing tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio 
yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. 
 
Perpres 36/2010 memiliki kekuatan hukum dan hierarki yang lebih tinggi dari pada Peraturan 
Bersama, sehinggga pembelian Saham-saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, 
maupun  setelah Penawaran Umum oleh investor asing melalui penanaman modal tidak langsung 
atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri tidak bertentangan 
dengan ketentuan Perpres 36/2010 maupun pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama. 
 

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku didalam melakukan 
Penawaran Umum dan Pernyataan Pendaftaran akan efektif pada waktu dinyatakan demikian oleh 
OJK atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak (a) tanggal diajukannya 
Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap, (b) tanggal dipenuhinya 
perubahan terakhir yang diajukan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan 
Pendaftaran. 
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dalam persiapan untuk pengajuan permohonan Surat Rekomendasi UKL dan UPL atas 84 
(delapan puluh empat) menara telekomunikasi Perseroan, dan kami tidak melihat hambatan yang 
berarti bagi Perseroan untuk mendapatkanSurat Rekomendasi UKL dan UPL tersebut. 
 
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,  berdasarkan 
Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (“UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”), disebutkan bahwa setiap 
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL diberikan izin lingkungan dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
disebutkan bahwa izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Dalam hal ini rekomendasi 
UKL-UPL sebagai dasar untuk diperolehnya izin lingkungan. 
 
Adapun sanksi dengan belum dimilikinya Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut: 

 
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” 

 
9. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,  Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 
Tahun 2009, No. 7/PRT/M.2009, No. 19/Per/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 mengenai 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan 
Bersama”), menyatakan bahwa penyedia menara telekomunikasi harus berbentuk perusahaan 
nasional. 

 
Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha 
Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal (“Perpres 36/2010”), Perseroan yang  memiliki kegiatan usaha sebagai jasa penyedia 
menara telekomunikasi, jasa dan jaringan telekomunikasimasuk kedalam kategori bidang usaha 
Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara 
Telekomunikasi (KBLI 42217) dan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi modal asing, 
namun sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal  juncto ketentuan Pasal 4 Perpres 36/2010, menyebutkan bahwa pembatasan 
kepemilikan asing tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio 
yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. 
 
Perpres 36/2010 memiliki kekuatan hukum dan hierarki yang lebih tinggi dari pada Peraturan 
Bersama, sehinggga pembelian Saham-saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, 
maupun  setelah Penawaran Umum oleh investor asing melalui penanaman modal tidak langsung 
atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri tidak bertentangan 
dengan ketentuan Perpres 36/2010 maupun pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama. 
 

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku didalam melakukan 
Penawaran Umum dan Pernyataan Pendaftaran akan efektif pada waktu dinyatakan demikian oleh 
OJK atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak (a) tanggal diajukannya 
Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap, (b) tanggal dipenuhinya 
perubahan terakhir yang diajukan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan 
Pendaftaran. 
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11. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian-perjanjian. 
Pembuatan setiap dari Perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum 
dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari Perjanjian-perjanjian yang lain 
dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting 
dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya Perjanjian-perjanjian adalah 
sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, sesuai dengan 
pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya 
yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi 
satu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu 
pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, kecuali: (a) Master Telecommunication 
Infrastructure Lease Agreement No.: 301/JKT-NTS/VII/2009 dengan tanggal efektif 1 Mei 2008, 
antara Perseroan dengan PT Axis Telekom Indonesia; (b)  Master Lease AgreementNo: Ref. 
398/LGL-MLA-Towerco/PT. Bali Towerindo Sentra/RSS-MM/Tech/VII/12 tanggal 31 Juli 2012, 
antara PT. Hutchison 3 Indonesia (dahulu bernama PT. Hutchison CP Telecommunications) dan 
Perseroan; dan (c)  Contract For Supply Equipment tanggal 8 Maret 2012, antara Perseroan 
dengan Ceragon Network Inc.; dimana ketiga perjanjian tersebut di tanda tangani dalam bahasa 
Inggris.    
 
Pasal 31 ayat (2), UU No. 24 tahun 2009 (“ No. 24/2009”) tentang, Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menyebutkan bahwa:  

 
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang 
melibatkan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta 
Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.” 

 
Namun lebih lanjut UU No. 24/2009 tidak menyebutkan sanksi atas tidak dipergunakannya 
Bahasa Indonesia dalama Perjanjian antara lembaga swasta Indonesia.   
 
Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian 
dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk tapi tidak terbatas perjanjian pembiayaan 
yang telah dilakukan oleh Perseroan, perjanjian-perjanjian dimana Perseroan sebagai pihak tidak 
saling bertentangan satu sama lainnya,dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para krediturnya sehubungan dengan rencana penawaran umum 
perdana saham Perseroan dan permohonan persetujuan atas pencabutan pembatasan-pembatasan 
(negative covenants) dari krediturnya, sehingga tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative 
covenants) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. Rencana Penggunaan 
Dana hasil dari Penawaran Umum tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kredit 
yang telah dilakukan oleh Perseroan. 

 
12. Pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, pabrik 

beserta mesin-mesin, penyertaan pada anak-anak perusahaan, serta harta kekayaan lainnya yang 
kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen 
penguasaan yang sah.  
 

13. Terhadap sebidang tanah hak milik yang telah dikuasai Perseroan seluas 204 M2 (dua ratus empat 
meter persegi) yang berlokasi di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, 
Bali, tetapi belum tercatat atas nama Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan 
dan sesuai Surat Keterangan dari Notaris (Covernote) Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H. Nomor: 
1409/Not/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa atas tanah tersebut, saat ini 
sedang dalam proses pemecahan dan penurunan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan 
dan selanjutnya akan dilakukan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perseroan. 
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14. Sebagian harta kekayaan Perseroan berupa menara telekomunikasi dan tanah saat ini sedang 
dijaminkan kepada krediturnya dan penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran 
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan:  

 
(a) Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No. 50 tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat 

di hadapan Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, terhadap sebidang tanah Hak Guna 
Bangunan No. 900/Kuta seluas 1.600  M2 (seribu enam ratus  meter persegi) yang berlokasi 
di Kabupaten Badung, tercatat atas nama Perseroan, telah diberikan surat kuasa 
membebankan hak tanggungan untuk kemudian dibebankan hak tanggungan kepada Bank 
Mutiara. 

(b)  Akta Jaminan Fidusia No. 469 tanggal 23 Oktober 2013 (“Akta No. 469/2013”), yang dibuat 
di hadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia 
kepada Bank Sinarmas (penerima fidusia),77 (tujuh puluh tujuh) menara telekomunikasi 
beserta kelengkapannya milik Perseroan yang terletak di Propinsi Bali;  

(c)  Akta Jaminan Fidusia No. 37 tanggal 24 Juni 2011 (“Akta No. 37/2011”), yang dibuat di 
hadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia 
kepada Bank Sinarmas (penerima fidusia), piutang usaha yang timbul sebesar 120% (seratus 
dua puluh persen) dari perjanjian sewa antara Perseroan dengan: (1) PT. Telekomunikasi 
Selular; (2) PT. Smart Telecom;  dan (3) PT. Sun Televisi Network (PT. Bali Music 
Channel);  

(d)  Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 51  tanggal 24 Juni 2011 (“Akta No. 24/2011”) , yang 
dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan 
jaminan fidusia kepada Bank  Mutiara (penerima fidusia), 24 (dua puluh empat) menara 
telekomunikasi Perseroan yang terletak di Propinsi Bali. 

(e) Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 63  tanggal 26 Maret 2012 (“Akta No. 26/2012”) , 
yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan 
jaminan fidusia kepada Bank  Mutiara (penerima fidusia), 5 (lima) menara telekomunikasi 
Perseroan yang terletak di Propinsi Bali. 

 
Pada tanggal pendapat dari segi hukum, Perseroan belum menerima sertifikat jaminan fidusia 
sebagai bukti pendaftaran sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia (“UU 
Fidusia”),  atas jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 469/2013, Akta No. 37/2011, Akta No. 
24/2011 dan Akta No. 26/2012.  
 
Pasal 11 UU Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 
didaftarkan, dan lebih lanjut Pasal 13 UU Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia 
dilakukan oleh penerima fidusia, dalam hal ini masing-masing Bank Sinarmas dan Bank Mutiara.   
 
Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 37 tanggal 24 Juni 2011 (“Akta No. 37/2011”), yang 
dibuat di hadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan jaminan fidusia 
kepada Bank Sinarmas, berupa piutang usaha yang timbul sebesar 120% (seratus dua puluh 
persen) dari perjanjian sewa antara Perseroan dengan: (1) PT. Telekomunikasi Selular; (2) PT. 
Smart Telecom;  dan (3) PT. Sun Televisi Network. 
 
Bahwa dalam hal jaminan tersebut dilakukan eksekusi oleh Kreditur Perseroan, kondisi tersebut 
dapat berpengaruh terhadap jalanannya kegiatan usaha/operasional Perseroan dan harta kekayaan 
yang dijaminkan adalah merupakan sebagian besar dari harta kekayaan Perseroan. 
 

15. Harta kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk 
resiko-resiko yang penting. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak sedang dalam 
keadaan sengketa. Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan 
adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang 
dipertanggungkan. 
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14. Sebagian harta kekayaan Perseroan berupa menara telekomunikasi dan tanah saat ini sedang 
dijaminkan kepada krediturnya dan penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran 
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan:  

 
(a) Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No. 50 tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat 

di hadapan Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, terhadap sebidang tanah Hak Guna 
Bangunan No. 900/Kuta seluas 1.600  M2 (seribu enam ratus  meter persegi) yang berlokasi 
di Kabupaten Badung, tercatat atas nama Perseroan, telah diberikan surat kuasa 
membebankan hak tanggungan untuk kemudian dibebankan hak tanggungan kepada Bank 
Mutiara. 

(b)  Akta Jaminan Fidusia No. 469 tanggal 23 Oktober 2013 (“Akta No. 469/2013”), yang dibuat 
di hadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia 
kepada Bank Sinarmas (penerima fidusia),77 (tujuh puluh tujuh) menara telekomunikasi 
beserta kelengkapannya milik Perseroan yang terletak di Propinsi Bali;  

(c)  Akta Jaminan Fidusia No. 37 tanggal 24 Juni 2011 (“Akta No. 37/2011”), yang dibuat di 
hadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memberikan jaminan fidusia 
kepada Bank Sinarmas (penerima fidusia), piutang usaha yang timbul sebesar 120% (seratus 
dua puluh persen) dari perjanjian sewa antara Perseroan dengan: (1) PT. Telekomunikasi 
Selular; (2) PT. Smart Telecom;  dan (3) PT. Sun Televisi Network (PT. Bali Music 
Channel);  

(d)  Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 51  tanggal 24 Juni 2011 (“Akta No. 24/2011”) , yang 
dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan 
jaminan fidusia kepada Bank  Mutiara (penerima fidusia), 24 (dua puluh empat) menara 
telekomunikasi Perseroan yang terletak di Propinsi Bali. 

(e) Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 63  tanggal 26 Maret 2012 (“Akta No. 26/2012”) , 
yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan 
jaminan fidusia kepada Bank  Mutiara (penerima fidusia), 5 (lima) menara telekomunikasi 
Perseroan yang terletak di Propinsi Bali. 

 
Pada tanggal pendapat dari segi hukum, Perseroan belum menerima sertifikat jaminan fidusia 
sebagai bukti pendaftaran sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia (“UU 
Fidusia”),  atas jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 469/2013, Akta No. 37/2011, Akta No. 
24/2011 dan Akta No. 26/2012.  
 
Pasal 11 UU Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 
didaftarkan, dan lebih lanjut Pasal 13 UU Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia 
dilakukan oleh penerima fidusia, dalam hal ini masing-masing Bank Sinarmas dan Bank Mutiara.   
 
Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 37 tanggal 24 Juni 2011 (“Akta No. 37/2011”), yang 
dibuat di hadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan jaminan fidusia 
kepada Bank Sinarmas, berupa piutang usaha yang timbul sebesar 120% (seratus dua puluh 
persen) dari perjanjian sewa antara Perseroan dengan: (1) PT. Telekomunikasi Selular; (2) PT. 
Smart Telecom;  dan (3) PT. Sun Televisi Network. 
 
Bahwa dalam hal jaminan tersebut dilakukan eksekusi oleh Kreditur Perseroan, kondisi tersebut 
dapat berpengaruh terhadap jalanannya kegiatan usaha/operasional Perseroan dan harta kekayaan 
yang dijaminkan adalah merupakan sebagian besar dari harta kekayaan Perseroan. 
 

15. Harta kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk 
resiko-resiko yang penting. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak sedang dalam 
keadaan sengketa. Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan 
adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang 
dipertanggungkan. 
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16. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, 
(i) Kecuali karyawan dalam masa percobaan, Perseroan telah mengikut-sertakan seluruh 
karyawan-karyawannya dalam program-program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada PT 
Jamsostek (Persero); (ii) telah melakukan pelaporan di bidang ketenagakerjaan; (iii) Perseroan 
telah memberlakukan pula peraturan perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Departemen 
Tenaga Kerja yang berwenang. Peraturan Perusahaan tersebut memuat persyaratan kerja dan 
hubungan perburuhan yang wajar antara para karyawan Perseroan dan Perseroan; dan (iv) 
Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah 
Kabupaten Badung, Bali dan Propinsi DKI Jakartadi mana Perseroan berkedudukan hukum serta 
memiliki fasilitas usaha. 
 

17. Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu: 
 

(1) PT Paramitra Intimega (“Paramitra Intimega”), sebanyak 299.997 (dua ratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham senilai Rp. 29.999.700.000 (dua 
puluh sembilan milyar sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah), 
atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari 
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor.   

 
Bahwa Paramitra Intimega: 
 
(i) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 30 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Yulia, S.H., 
Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan Nomor:  Nomor: C-09044 HT.01.01.TH.2004 tanggal 15 April 2004, dan telah 
didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UWDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 
tanggal  4 Mei 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No: 
5226 tanggal 1 Juni 2004,  tambahan No. 44, terakhir telah diubah dengan Akta Berita Acara 
Rapat PT Paramitra Intimega No. 119 tanggal 27 Desember 2013, yang dibuat di hadapan 
Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan 
AHU-01965.AH.01.02.Tahun 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai 
dengan ketentuan dalam UUPT dengan No. AHU-00035666.AH.01.09.Tahun 2014 di 
Kemenkumham tanggal 15 Januari 2014. Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar 
Paramitra Intimega telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Paramitra 
Intimega serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Paramitra 
Intimega telah sesuai pula dengan ketentuan perundangan yang berlaku, 
 
(ii) bahwa susunan pengurus adalah sebagai berikut: Komisaris Utama: Agustinus Hermawan, 
Komisaris: Jeffry Ronadhi Jap; Direktur Utama: Jap Owen Ronadhi, Wakil Direktur Utama: 
Anni Suwardi; Direktur: Fransiscus Najoan; sedangkan struktur permodalannya adalah 
sebagai berikut: Modal Dasar: Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) dan Modal 
Ditempatkan dan Disetor: Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah); dengan susunan 
pemegang saham (i) Perseroan sebanyak 299.997 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu 
sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham dan (ii) PT Kharisma Cipta Towerindo sebanyak 
3 (tiga) saham. Pengangkatan pengurus dan permodalannya telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
dan permodalannya sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (a) telah sah dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) telah dilaksanakan dengan 
benar dan berkesinambungan; dan (c) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai 
dengan hasil pemeriksaan kami;  
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(iii) telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang, perizinan, persetujuan, 
pendaftaran dan pengumuman yang bersifat material yang harus dipenuhinya dalam rangka 
melakukan kegiatan usahanya, dan telah memperoleh sebagian besar izin-izin, sedangkan 
izin-izin yang belum diperoleh tidak mempengaruhi secara negatif usaha, aktivitas dan 
operasi Paramitra Intimega, Paramitra Intimega saat ini sedang memproses izin-izin yang 
wajib untuk diperoleh dan kami tidak melihat hambatan yang berarti bagi Paramitra untuk 
memperoleh izin-izin tersebut. Pada tanggal pendapat dari segi hukum ini, 17 (tujuh belas) 
dari 20 (dua puluh) menara telekomunikasi Paramitra sudah memiliki IMB, dan Paramitra 
Intimega  telah menyampaikan permohonan IMB atas 3(tiga) menara telekomunikasi kepada 
Pemerintah Daerah setempat. Sehubungan dengan kewajiban memiliki IMB, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan bangunan (“Permendagri 
No. 32/2010) mengatur sebagai berikut:   
 
Pasal 16 Permendagri No. 32/2010 
(1) pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib 

melakukan perbaikan atas pelanggaran. 
(2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 
pembangunan dan pembekuan IMB. 

(3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi. 
 

Pasal 17 Permendagri No. 32/2010, 
Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan 
dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi 
berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran 
bangunan. 
 
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
ketenagakerjaan, (i) Kecuali karyawan dalam masa percobaan, Paramitra Intimega telah 
mengikut-sertakan seluruh karyawan-karyawannya dalam program-program jaminan sosial 
tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero); (ii) telah melakukan pelaporan di 
bidang ketenagakerjaan; (iii) Paramitra Intimega telah memberlakukan pula peraturan 
perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja yang berwenang. 
Peraturan Perusahaan tersebut memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang 
wajar antara para karyawan Paramitra Intimega dan Paramitra Intimega; dan (iv) Paramitra 
Intimega telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah 
Kabupaten Badung, Bali. 
 
Dalam rangka pelaksanaan lingkungan hidup, 12  (dua belas) dari 20 (dua puluh) menara 
telekomunikasi Paramitra Intimega telah memperoleh Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari Kepala 
Badan Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali. Paramitra Intimega sedang 
dalam tahap persiapan untuk pengajuan permohonan Surat Rekomendasi UKL dan UPL atas 
8 (delapan) menara telekomunikasi, dan kami tidak melihat hambatan yang berarti bagi 
Perseroan untuk mendapatkanSurat Rekomendasi UKL dan UPL tersebut. 
 
Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Paramitra Intimega serta anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perpajakan 
maupun perburuhan di hadapan badan-badan peradilan dan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) maupun di luar badan peradilan, Berdasarkan Surat Pernyataan Paramitra 
Intimega tertanggal 7 Januari 2014 dan Surat Pernyataan dari seluruh anggota Direksi dan 
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(iii) telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang, perizinan, persetujuan, 
pendaftaran dan pengumuman yang bersifat material yang harus dipenuhinya dalam rangka 
melakukan kegiatan usahanya, dan telah memperoleh sebagian besar izin-izin, sedangkan 
izin-izin yang belum diperoleh tidak mempengaruhi secara negatif usaha, aktivitas dan 
operasi Paramitra Intimega, Paramitra Intimega saat ini sedang memproses izin-izin yang 
wajib untuk diperoleh dan kami tidak melihat hambatan yang berarti bagi Paramitra untuk 
memperoleh izin-izin tersebut. Pada tanggal pendapat dari segi hukum ini, 17 (tujuh belas) 
dari 20 (dua puluh) menara telekomunikasi Paramitra sudah memiliki IMB, dan Paramitra 
Intimega  telah menyampaikan permohonan IMB atas 3(tiga) menara telekomunikasi kepada 
Pemerintah Daerah setempat. Sehubungan dengan kewajiban memiliki IMB, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan bangunan (“Permendagri 
No. 32/2010) mengatur sebagai berikut:   
 
Pasal 16 Permendagri No. 32/2010 
(1) pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib 

melakukan perbaikan atas pelanggaran. 
(2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 
pembangunan dan pembekuan IMB. 

(3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi. 
 

Pasal 17 Permendagri No. 32/2010, 
Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan 
dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi 
berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran 
bangunan. 
 
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
ketenagakerjaan, (i) Kecuali karyawan dalam masa percobaan, Paramitra Intimega telah 
mengikut-sertakan seluruh karyawan-karyawannya dalam program-program jaminan sosial 
tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero); (ii) telah melakukan pelaporan di 
bidang ketenagakerjaan; (iii) Paramitra Intimega telah memberlakukan pula peraturan 
perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja yang berwenang. 
Peraturan Perusahaan tersebut memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang 
wajar antara para karyawan Paramitra Intimega dan Paramitra Intimega; dan (iv) Paramitra 
Intimega telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah 
Kabupaten Badung, Bali. 
 
Dalam rangka pelaksanaan lingkungan hidup, 12  (dua belas) dari 20 (dua puluh) menara 
telekomunikasi Paramitra Intimega telah memperoleh Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari Kepala 
Badan Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali. Paramitra Intimega sedang 
dalam tahap persiapan untuk pengajuan permohonan Surat Rekomendasi UKL dan UPL atas 
8 (delapan) menara telekomunikasi, dan kami tidak melihat hambatan yang berarti bagi 
Perseroan untuk mendapatkanSurat Rekomendasi UKL dan UPL tersebut. 
 
Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Paramitra Intimega serta anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perpajakan 
maupun perburuhan di hadapan badan-badan peradilan dan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) maupun di luar badan peradilan, Berdasarkan Surat Pernyataan Paramitra 
Intimega tertanggal 7 Januari 2014 dan Surat Pernyataan dari seluruh anggota Direksi dan 
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Dewan Komisaris Paramitra Intimega tertanggal 7 Januari 2014, dinyatakan bahwa Paramitra 
Intimega dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Paramitra Intimega tidak terlibat 
perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa 
yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase 
lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang 
terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, maupun diluar badan 
peradilan; (iv) telah melaksanakan kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan; (v) pemilikan 
dan/atau penguasaan atas harta kekayaannya, berupa kendaraan, peralatan, menara 
telekomunikasi, serta harta kekayaan lainnya yang kami anggap penting dan material adalah 
sah dan dilindungi oleh dokumen pemilikan. Bahwa harta kekayaan tersebut saat ini tidak 
sedang dalam keadaan sengketa; (vi) telah menandatangani Perjanjian-perjanjian dengan 
pihak ketiga yang telah dibuat secara sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya. Bahwa 
tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat 
merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan,  Penawaran Umum yang 
dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Paramitra 
Intimega menjadi pihak di dalamnya termasuk tapi tidak terbatas perjanjian pembiayaan yang 
telah dilakukan oleh Paramitra Intimega; (vii) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 472 
tanggal 23 Oktober 2013 (“Akta No. 472/2013”), yang dibuat di hadapan Hartojo, S.H., 
Notaris di Jakarta, Paramitra Intimega memberikan jaminan fidusia kepada Bank Sinarmas 
(penerima fidusia), 14 (empat belas) menara telekomunikasi beserta kelengkapannya milik 
Paramitra Intimega yang terletak di Propinsi Bali, dan (viii) tidak terlibat dalam suatu perkara 
apapun yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau 
kelangsungan usaha Paramitra Intimega.  
 
Bahwa dalam hal jaminan sebagaimana tersebut pada Akta No. 472/2013 tersebut dilakukan 
eksekusi oleh Kreditur Paramitra Intimega dapat berpengaruh terhadap jalanannya kegiatan 
usaha/operasional Paramitra Intimega dan harta kekayaan yang dijaminkan adalah merupakan 
sebagian besar dari harta kekayaan Paramitra Intimega. 
 
Harta kekayaan Paramitra Intimega tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh 
asuransi untuk resiko-resiko yang penting. Bahwa harta kekayaan Paramitra Intimega tersebut 
saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa. Seluruh aset material Paramitra Intimega telah 
diasuransikan dan jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang 
diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. 
 

(2) PT Paramitra Media Interaktif (“Paramitra Media Interaktif”), sebanyak 249 (dua ratus empat 
puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhanya sebesar Rp. 249.000.000  (dua ratus 
empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam 
persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan.  

 
Bahwa Paramitra Media Interaktif: 

 
(i) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas Nomor 118 tanggal 27 Desember 2013, dibuat dihadapan Hannywati 
Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta akta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ; AHU-
03026.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014, serta telah didaftarkan di dalam Daftar 
Perseroan sesuai dengan Nomor: AHU.00056276.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Januari 
2014. 
 
(ii) bahwa susunan pengurus adalah sebagai berikut: Komisaris Utama: Agustinus 
Hermawan, Komisaris: Jeffry RonadhiJap; Direktur Utama: Jap Owen Ronadhi, Wakil 
Direktur Utama: Anni Suwardi; Direktur: Fransiscus Najoan; Direktur: RobbyHermanto; 

91



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

92

 
 

16 
 

sedangkan struktur permodalannya adalah sebagai berikut: Modal Dasar: Rp. 1.000.000.000 
(satu miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp. 250.000.000 (dua ratus lima 
puluh juta Rupiah); dengan susunan pemegang saham (i) Perseroan sebanyak 249 (dua ratus 
empat puluh sembilan) saham dan (ii) PT Kharisma Cipta Towerindo sebanyak 1 (satu) 
saham. Pengangkatan pengurus dan permodalannya telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
dan permodalannya sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (a) telah sah dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) telah dilaksanakan dengan 
benar dan berkesinambungan; dan (c) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai 
dengan hasil pemeriksaan kami;  
 
(iii) bahwa belum beroperasi dan tidak memiliki tenaga kerja. 
 
Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Paramitra Media Interaktif serta anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara, 
perpajakan maupun perburuhan di hadapan badan-badan peradilan dan Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) maupun di luar badan peradilan, berdasarkan Surat Pernyataan 
Paramitra Media Interaktif tertanggal 7 Januari 2014 dan Surat Pernyataan dari seluruh 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Paramitra Media Interaktif tertanggal 7 Januari 2014, 
dinyatakan bahwa Paramitra Media Interaktif dan seluruh anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Paramitra Media Interaktif tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang 
tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa 
perpajakan di Pengadilan Pajak, maupun di luar badan peradilan; 

 
18. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-

kewajibannya yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan pemerintah yang berlaku.  
 

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan yang relevan sebagaimana tersebut pada Keputusan 
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 mengenai 
Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan Saham dan efek bersifat Ekuitas Selain 
Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. 
 

20. Perseroan sedang menghadapi perkara perdata di tingkat banding Pengadilan Tinggi Bali, dimana 
PT. United Towerindo, dahulu sebagai Penguggat pada tingkat pertama (“Pembanding”) 
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 
471/Pdt.G/2011/PN.DPS tanggal 30 Mei 2012, dalam perkara antara Pembanding melawan 
Pemerintah Kabupaten Badung cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, dahulu sebagai 
terguggat I pada tingkat pertama (sebagai “Terbanding I”),  dan Perseroan, dahulu sebagai 
terguggat II pada tingkat pertama (sebagai “Terbanding II”). Dalam Putusan No.: 
471/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 30 Mei 2012. Pada tingkat pertama, Pembanding menggugat 
Pemerintah Kabupaten Badung dan Perseroan, diantaranya secara tanggung renteng membayar 
dengan tunai dana seketika kepada Pembanding ganti rugi materiil sebesar Rp. 23.956.845.821 
(dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu 
delapan ratus dua puluh satu Rupiah) ditambah bunga 4% (empat persen) per bulan terhitung 
sejak gugatan diajukan oleh Penggugat ajukan sampai seluruh ganti rugi dan bunganya dibayar 
lunas dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).  Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Denpasar menolak semua gugatan Pembanding (dahulu sebagai penguggat) 
dan Perseroan, dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.000 
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Putusan dari perkara ini, tidak akan memiliki dampak 
negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan. 
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dengan tunai dana seketika kepada Pembanding ganti rugi materiil sebesar Rp. 23.956.845.821 
(dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu 
delapan ratus dua puluh satu Rupiah) ditambah bunga 4% (empat persen) per bulan terhitung 
sejak gugatan diajukan oleh Penggugat ajukan sampai seluruh ganti rugi dan bunganya dibayar 
lunas dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).  Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Denpasar menolak semua gugatan Pembanding (dahulu sebagai penguggat) 
dan Perseroan, dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.000 
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Putusan dari perkara ini, tidak akan memiliki dampak 
negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan. 
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Selain perkara di atas, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan, tata usaha 
negara, perpajakan, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),atau 
badan-badan arbitrase lainnya,  gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga,dan perkara-perkara lain yang melibatkan Perseroan 
dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan serta sengketa 
hukum/perselisihan lain di luar badan peradilan yang secara material dapat mempengaruhi secara 
negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. 

 
21. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang 

diberikan kepada kami, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, 
penundaan pembayaran dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
dan UUPT. 
 

22. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam 
Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal. 

 
23. Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian 

sebagai berikut: 
 

(1) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 144 tanggal 29 November 
2013, sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan: (i) Akta Perubahan I  Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum  No. 83 tanggal 30 Januari 2014; dan (ii) Akta 
Perubahan II  Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum  No. 67tanggal 25 
Februari 2014, ketiganya dibuat dihadapan Hannywati Gunawan S.H., Notaris di Jakarta;  

 
(2) Akta Perjanjian Pengelolaan Aministrasi Saham No. 15 tanggal 3 Desember 2013 

sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Aministrasi 
Saham No. 69 tanggal 25 Februari 2014, keduanya dibuat dihadapan Hannywati Gunawan 
S.H., Notaris di Jakarta; 

 
(3) Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum No. 55 tanggal 11 Desember 

2013, sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan: (i) AktaPerubahan I  Pernyataan 
Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum No. 84  tanggal 30 Januari 2014; (ii)Akta 
Perubahan II  Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum No. 68 tanggal 25 
Februari 2014,  ketiganya dibuat dihadapan Hannywati Gunawan S.H., Notaris di Jakarta; 
 

(4) Akta Pernyataan Pengelolaan Administrasi Waran No. 1  tanggal 6 Januari 2014, 
sebegaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Pengelolaan Administrasi 
Waran No. 70  tanggal 25 Februari 2014, keduanya dibuat dihadapan Hannywati Gunawan 
S.H., Notaris di Jakarta; 
 

(5) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-0003/PE/KSEI/0114 tanggal 
6 Januari 2014, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia. 

 
(6) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 6 Januari 2014, dibuat di bawah tangan 

antara  Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia. 
 

Perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penawaran umum tersebut adalah sah dan 
mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan telah sesuai 
dengan anggaran dasar perseroan serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar 
dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. 
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24. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan 

kami serta jumlah waran yang diterbitkan telah sesuai dengan angka 1 Peraturan BAPEPAM & LK 
Nomor : IX.D.1 

 
Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik 
profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak 
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta 
bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan. 

 
 

Hormat kami, 
Temmy Taher & Partners 

 
Temmy Taher S.H., LL. M. 

STTD Nomor: 550/PM/STTD-KH/2004 
Anggota HKHPM Nomor 2005001 

 
 
 
 
 
 
Tembusan: 
1. Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; 
3. Yth. PT Bursa Efek Indonesia; 
4. PT RHB OSK Securities Indonesia  selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
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Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan 
 
Final Draft/February 28, 2014  sign: 

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 
Pada Tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
 (Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

Kas dan Setara Kas 3.e, 3.f, 3.q, 4, 28 1.862.812.627 4.157.952.509 2.540.799.291 2.502.300.794
Piutang Usaha 3.e, 5, 28 36.088.396.134 18.158.253.131 15.339.849.905 9.364.532.758
Aset Keuangan Lancar Lainnya 3.e, 28 -- -- 1.430.033.692 884.417.335
Persediaan 3.g, 6 2.360.475.424 520.754.868 -- --
Pajak Dibayar Dimuka 3.p, 24 3.900.817.984 2.976.429.842 3.240.633.596 2.550.219.638
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 3.d, 3.h, 7 3.683.955.267 15.963.040.402 9.903.454.379 4.742.081.401
Jumlah Aset Lancar 47.896.457.436 41.776.430.752 32.454.770.863 20.043.551.926

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 3.e, 28 361.512.104 213.493.857 1.608.172.984 136.831.900
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang 3.h, 7 65.731.523.643 34.330.021.769 22.676.278.523 24.552.173.065
Properti Investasi 3.i, 3.k, 8 467.085.303.528 370.736.143.789 212.151.136.669 192.173.728.522
Aset Tetap 3.j, 3.k, 9 2.398.234.452 683.312.505 599.355.353 863.950.395
Aset Takberwujud 3.s -- -- -- 65.366.197
Aset Pajak Tangguhan 3.p, 24 2.717.243.103 5.761.100.592 3.609.242.911 4.394.970.057
Jumlah Aset Tidak Lancar 538.293.816.830 411.724.072.512 240.644.186.440 222.187.020.136

Utang Usaha 3.e,3.q, 10, 28 34.390.130.770 27.368.749.273 3.679.228.683 4.706.099.932
Beban Akrual 3.e, 12, 28 1.990.422.325 1.194.608.215 518.551.935 355.074.067
Utang Pajak 3.p, 24 984.651.067 949.284.861 1.713.069.338 891.262.829
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 3.e, 3.q, 11, 28 2.339.203.248 4.077.918.249 3.416.471.768 88.361.319.257
Bagian Jangka Pendek dari:
  Utang Pembiayaan Konsumen 3.l 185.177.875 -- -- --
  Pendapatan Diterima Dimuka 3.m, 13 50.769.768.024 22.190.924.498 15.809.373.532 6.776.560.000
  Utang Bank Jangka Panjang 3.e, 14, 28 103.650.932.282 54.730.867.280 29.898.297.002 15.319.479.162
Jumlah Liabiltas Jangka Pendek 194.310.285.591 110.512.352.376 55.034.992.258 116.409.795.247

Pendapatan Diterima Dimuka 3.m, 13 5.553.380.948 -- 1.245.000.000 1.290.000.000
Utang Bank Jangka Panjang 3.e, 14, 28 134.205.169.910 162.754.976.246 159.671.972.129 83.613.054.031
Utang Pembiayaan Konsumen 3.l 213.210.500 -- -- --
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 3.d, 3.o, 15, 26 2.148.126.408 1.271.828.840 631.012.299 363.049.291
Liabilitas Pajak Tangguhan 3.p, 24 50.519.164.232 29.905.883.282 3.035.597.187 --
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 192.639.051.998 193.932.688.368 164.583.581.615 85.266.103.322

Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham
(2012, 2011, 2010 dan 2009: Rp 1.000.000 per saham)
Modal Dasar - 2.000.000.000 saham
(2012:50.980 saham, 2011 dan 2010: 5.000 saham)
Modal Ditempatkan dan Disetor - 509.800.000 saham
(2012:50.980 saham, 2011 dan 2010: 5.000 saham) 16 50.980.000.000 50.980.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Uang Muka Setoran Modal -- -- 45.980.000.000 45.980.000.000
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali 18 (1.266.853.812) -- -- --
Saldo Laba (Defisit) 149.578.697.539 96.536.138.745 2.545.438.978 (11.268.512.296)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk 199.291.843.727 147.516.138.745 53.525.438.978 39.711.487.704
Kepentingan Nonpengendali 17 (50.907.050) 1.539.323.775 (45.055.548) 843.185.789
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Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan 
 
Final Draft/February 28, 2014  sign: 

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN INTERIM 
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun- tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
(Dalam Rupiah Penuh) 
 

3.m, 19 69.160.798.321 45.156.737.582 65.881.349.604 43.969.122.348 23.127.922.944

3.m, 20 (17.553.328.512) (12.113.411.115) (19.449.223.801) (5.100.188.076) (8.547.692.471)

Beban Usaha 3.m, 21 (9.739.325.056) (7.003.524.465) (9.362.808.452) (8.234.975.972) (7.578.912.858)

41.868.144.753 26.039.802.001 37.069.317.351 30.633.958.300 7.001.317.615

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi 3.i, 8 53.401.500.034 75.903.805.348 108.156.905.014 8.208.102.961 17.512.522.208
Beban Keuangan 3.e, 22 (19.220.859.319) (18.237.653.622) (24.477.033.683) (25.698.205.796) (21.103.819.257)
Lain-lain - Bersih 650.827.116 (350.235.367) (455.681.177) 3.603.178.806 45.883.201

76.699.612.584 83.355.718.360 120.293.507.505 16.747.034.271 3.455.903.767

Beban Pajak 3.p, 24 (23.657.138.438) (14.801.245.196) (24.718.428.415) (3.821.324.333) (578.773.738)

-- -- -- -- --

Pemilik Entitas Induk 53.042.558.794 66.550.315.892 93.990.699.766 13.813.951.275 3.803.363.333
Kepentingan Nonpengendali (84.648) 2.004.157.272 1.584.379.324 (888.241.337) (926.233.304)
Jumlah

Pemilik Entitas Induk 53.042.558.794 66.550.315.892 93.990.699.766 13.813.951.275 3.803.363.333
Kepentingan Nonpengendali (84.648) 2.004.157.272 1.584.379.324 (888.241.337) (926.233.304)
Jumlah

3.r, 23  
 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

107

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan 
 
Final Draft/February 28, 2014  sign: 

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk 
DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM 
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

Penambahan Modal Saham -- 45.980.000.000 -- -- -- 45.980.000.000 -- 45.980.000.000
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi -- -- -- -- 18.299.752.423 18.299.752.423 -- 18.299.752.423
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- -- 3.803.363.333 3.803.363.333 (926.233.304) 2.877.130.029

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- -- 13.813.951.275 13.813.951.275 (888.241.337) 12.925.709.938

Reklasifikasi Uang Muka Setoran Modal 45.980.000.000 (45.980.000.000) -- --
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- -- 66.550.315.892 66.550.315.892 2.004.157.272 68.554.473.164

Reklasifikasi Uang Muka Setoran Modal 16 45.980.000.000 (45.980.000.000) -- -- -- -- -- --
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- -- 93.990.699.766 93.990.699.766 1.584.379.324 95.575.079.090

Selisih Transaksi yang Timbul dari Perubahan
Bagian Kepemilikan pada Entitas Anak 18 -- -- (1.266.853.812) -- -- (1.266.853.812) (1.590.146.178) (2.856.999.990)

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- 53.042.558.794 53.042.558.794 (84.648) 53.042.474.146
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PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk 
DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM 
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
(Dalam Rupiah Penuh) 
 

Penerimaan Kas dari Pelanggan 95.562.143.691        59.897.523.451        78.980.720.232        59.213.447.430        25.709.957.841        
Pembayaran kepada Pemasok (15.983.395.373)       (19.165.020.148)       (16.541.324.387)       (18.025.506.378)       (15.605.890.514)       
Pembayaran kepada Karyawan (9.360.674.619)         (6.103.595.100)         (8.081.693.441)         (6.531.266.336)         (5.469.470.987)         
Penerimaan Bunga 61.679.638               52.523.709               68.716.833               101.259.634             473.804.315             
Pembayaran Pajak - pajak (666.254.406)            (556.206.163)            (576.064.290)            (944.171.432)            (622.243.910)            
Penerimaan dari Pajak 856.748.105             348.002.848             348.002.848             168.851.384             --
Penerimaan atas Klaim Asuransi -- 35.553.300               -- -- --
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 70.470.247.036        34.508.781.897        54.198.357.795        33.982.614.302        4.486.156.745          

Perolehan Aset Tetap (2.450.624.276)         (753.640.146)            (870.037.556)            (467.749.298)            (40.365.225)              
Penjualan Aset Tetap -- -- -- -- 3.800.000                 
Pembayaran Sewa Lahan Dibayar Dimuka (14.344.293.487)       (11.673.985.474)       (16.996.070.421)       (1.661.488.882)         (381.111.105)            
Perolehan Properti Investasi (54.452.449.047)       (26.415.404.791)       (38.249.282.190)       (9.094.373.904)         (13.899.594.317)       
Pembelian saham entitas anak dari pihak nonpengendali (2.857.000.000)         -- -- -- --
Pembayaran angsuran sewa pembiayaan (26.569.200)              -- -- -- --
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (74.130.936.010)       (38.843.030.411)       (56.115.390.167)       (11.223.612.084)       (14.317.270.647)       

Pembayaran Liabilitas Anjak Piutang -- -- -- (84.920.786.908)       (79.213.092)              
Utang Jangka Panjang

Penerimaan 41.825.200.000        39.222.400.000        49.799.600.000        99.057.657.968        18.000.000.000        
Pembayaran (21.523.710.778)       (15.125.124.974)       (21.320.698.173)       (8.419.922.030)         (2.408.466.807)         

Pembayaran Beban Keuangan (18.940.834.547)       (18.702.659.740)       (24.944.715.575)       (28.437.438.891)       (29.212.365.650)       
Penerimaan Uang Jaminan -- -- -- -- 2.600.000.000          
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.360.654.675          5.394.615.286          3.534.186.252          (22.720.489.861)       (11.100.045.549)       
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1. Umum 

PT Bali Towerindo Sentra Tbk (Perusahaan), didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 6 Juli 2006 dari 
Triska Damayanti, S.H., Notaris di Bali. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. W16-00119 HT.01.01-TH.2006 tanggal 28 
Nopember 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007, 
Tambahan No. 6861. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 
berdasarkan Akta No. 138 tanggal 30 September 2013 dari Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, 
mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan yang meliputi antara lain: 
(i) perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka;  
(ii) menyetujui Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal ( ) sejumlah 

sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham dalam Perusahaan atau sebesar  
Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah);  

(iii) meningkatkan Modal Dasar Perusahaan yang semula sebesar Rp 50.980.000.000 (lima puluh milyar 
sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar 
Rupiah), karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perusahaan;  

(iv) mengubah nilai nominal saham Perusahaan yang semula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) 
menjadi sebesar Rp 100 (seratus Rupiah); 

(v) mengubah susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;  
(vi) mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan 

Lembaga Keuangan Nomor IX.J.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 
tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.  

 
Atas perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-61437.AH.01.02.Tahun 2013 
tanggal 26 November 2013. 
 
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak 
dalam bidang jasa telekomunikasi. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2008. Saat ini 
kegiatan usaha Perusahaan adalah pengelolaan dan penyewaan bangunan menara atau menara 
telekomunikasi serta sarana telekomunikasi langsung maupun melalui entitas anak. 
 
Entitas induk Perusahaan adalah PT Kharisma Cipta Towerindo. Pemegang saham entitas induk  
PT Kharisma Cipta Towerindo meliputi beberapa orang pribadi. 

 
Perusahaan berlokasi di Jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali. 
 

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 
2011 dan 2010 berdasarkan Akta No.138 tanggal 30 September 2013 dari Hannywati Gunawan S.H., 
Notaris di Jakarta Akta No. 23 tanggal 9 Oktober 2012 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan  
Akta No. 13 tanggal 6 Mei 2011 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut: 
 

Komisaris Utama Makmur Jaury Agustinus Hermawan Agustinus Hermawan
Komisaris David Sidarta Jeffry Ronadhi Jap Jeffry Ronadhi Jap
Komisaris Independen Erry Firmansyah -- --

Direktur Utama Jap Owen Ronadhi Jap Owen Ronadhi Jap Owen Ronadhi
Wakil Direktur Utama Anni Suwardi Anni Suwardi Janis Gunawan
Direktur Robby Hermanto Robby Hermanto Robby Hermanto
Direktur Tjhang Teddy Gunawan Fransiscus Najoan Fransiscus Najoan  
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Pada tanggal 3 Desember 2013 Perusahaan mengangkat Anni Suwardi sebagai 
 dan pada tanggal 28 Januari 2014 mengangkat Andreas Irawan sebagai kepala unit 

internal audit Perusahaan. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan belum membentuk 
Komite Audit. Perusahaan akan membentuk Komite Audit selambat -lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah tanggal pencatatan saham di bursa. 
 
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, jumlah karyawan tetap 
Perusahaan dan entitas anak sebanyak 57, 41, 11 dan 7 orang (tidak diaudit). 

 

Kepemilikan Saham Perusahaan pada entitas anak yang dikonsolidasi, sebagai berikut: 

PT Paramitra Intimega Pengelolaan dan penyewaan Jakarta 2010 99,99 71.43 49.538.103.423      50.669.043.224      41.995.640.812       47.200.233.108       
menara BTS  

 
Pada tanggal 25 Juni 2008, Perusahaan mengakuisisi 50% kepemilikan di PT Paramitra Intimega ("PIM").  
Pada tanggal 8 Oktober 2008 dan 30 September 2013, Perusahaan mengambil bagian dalam peningkatan 
modal yang dilakukan PIM, sehingga kepemilikan Perusahaan di PIM masing-masing menjadi  71,43% dan 
99,99%. 
 
PIM didirikan berdasarkan akta No. 14 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Yulia S.H., notaris di 
Tangerang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-09044HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 
15 April 2004. 
 
 

2. Standar Akuntansi Keuangan Baru 
 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK  IAI) serta peraturan regulator pasar 
modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (atau dahulu disebut Bapepam-LK), untuk entitas yang berada di 
bawah pengawasannya. Berikut SAK baru yang diterapkan beserta dampaknya, yaitu: 
 

Berikut ini adalah Pernyataan (PSAK), Interpretasi (ISAK) dan Pernyataan Pencabutan (PPSAK) yang telah 
keluarkan oleh DSAK-IAI untuk diterapkan pada tahun buku laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 
1 Januari 2013, yaitu: 
 
 Penyesuaian PSAK No. 60: Instrumen Keuangan dan Pengungkapan 
 PSAK No. 38 (Revisi 2011) : Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 
 ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estat 
 PPSAK No. 7 : Pencabutan PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat paragraf 1 - 46, 

49 - 55 dan 62 - 64. 
 PPSAK No. 10 : Pencabutan PSAK No. 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi  

 
ISAK No.21 dan PPSAK No.7 tersebut di atas ditunda penerapannya sampai dengan waktu yang tidak 
ditentukan, sesuai dengan surat pengumuman DSAK-IAI No.0643/DSAK/IA/IX/2012 tanggal 21 September 
2012. Sedangkan penerapan PSAK No. 60, PSAK No. 38 dan PPSAK No.10, tidak berdampak material 
terhadap laporan keuangan konsolidasian. 
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3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan 

 
Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai 
dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, 
serta peraturan Bapepam-LK dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Emiten atau Perusahaan Publik -347/BL/2012 tentang perubahan atas 
Peraturan No. VIII.G.7 dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. 
 
Laporan keuangan interim ini digunakan manajemen Perusahaan dalam rangka penyampaian 
Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham Perusahaan kepada masyarakat. 
 
 
Laporan keuangan konsolidasian interim disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas 
dasar akrual, kecuali laporan arus kas interim yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam 
penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali 
beberapa akun tertentu didasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi 
masing-masing akun tersebut. 
 
Laporan arus kas konsolidasian interim menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang 
dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi 
dilaporkan menggunakan metode langsung. 
 
Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah. Transaksi dicatat menggunakan 
mata uang fungsional. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian interim adalah mata uang Rupiah. 

 
 
Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang 
dikendalikan secara langsung dengan persentase kepemilikan lebih dari 50% seperti disebutkan pada 
catatan 1.c. 
 
Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu 
entitas jika terdapat: 
a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain; 
b. kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran 

dasar atau perjanjian; 
c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan 

mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau 
d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur 

setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut. 
 

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada 
tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai 
kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. 
 
Entitas dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perusahaan dan 
tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perusahaan tidak mempunyai pengendalian efektif. Pengendalian 
diperoleh ketika entitas memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu 
entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. 
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Penyajian laporan keuangan konsolidasian interim dilakukan berdasarkan konsep entitas ekonomi. 
Seluruh akun dan transaksi yang signifikan yang saling berhubungan di antara perusahaan yang 
dikonsolidasi telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha. 
 
Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan 
hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk. 
 
Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan 
yang belum direalisasi) telah dieliminasi. 
 
Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak 
yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-
masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian interim dan dalam ekuitas pada 
laporan posisi keuangan konsolidasian interim, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk. 
 
 
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (sebagai entitas pelapor), 
yang meliputi:  
(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; 
(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau 
(iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. 

 
(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: 

(i)  Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, 
entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); 

(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); 

(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; 
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas 

asosiasi dari entitas ketiga; 
(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; 

(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf 
(a); 

(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil 
manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). 

 
 

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh 
tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan 
aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal 
pengakuannya. 
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Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang 
ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika 
diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti 
mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai 
aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.  
 
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 
diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. 
 

 
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap 
atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, 
pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan 
selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga 
efektif. 
 

 
Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap 
atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi 
positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain: 
a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada 

nilai wajar melalui laporan laba rugi; 
b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan 
c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.  
 
Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya 
ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif. 
 

 
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual  adalah aset keuangan non-derivatif yang 
ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan 
likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai 
pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki 
hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 
 
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah 
biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui sebagai 
pendapatan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs 
hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual 
mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan 
komprehensif lain akan diakui sebagai laba periode berjalan. Sedangkan pendapatan bunga yang 
dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan 
nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui 
pada laba atau rugi periode berjalan. 

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi 
terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila 
terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal 
pengukuran aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas 
masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. 
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Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang 
signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya 
dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai. 
 
Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut: 

 kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau 
 pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 

atau  
 terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi 

keuangan. 
 
Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara 
individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan 
atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari 
rata-rata tahun kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang 
berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang. 
 
Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan 
nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa 
datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. 
 
Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas 
seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun 
penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan 
piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun 
penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba atau rugi periode 
berjalan. 
 
Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif 
yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi periode berjalan. 
 
Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah 
penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang 
terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui 
dipulihkan sebagai laba periode berjalan hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan 
penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai 
dilakukan. 
 
Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui sebagai 
kerugian periode sebelumnya tidak boleh dipulihkan sebagai laba periode berjalan. Setiap kenaikan nilai 
wajar setelah penurunan nilai diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya. 
 

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang 
berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial 
mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak 
mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta 
masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas 
aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan 
memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, 
Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman 
yang diterima. 
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Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. 
 

 
Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas 
keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai 
diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat 
dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif 
diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen 
lindung nilai. 

 
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai 
wajar melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dikategorikan dan diukur dengan biaya 
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 
 

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah 
dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. 

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah 
dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan Perusahaan diakui sebesar 
hasil penerimaan bersih setelah dikurangi dengan biaya emisinya. 
 
Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan 
metode biaya. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan 
sebagai pengurang modal saham. 

Saling hapus aset dan liabilitas keuangan dan jumlah bersih disajikan dalam laporan keuangan 
konsolidasian ketika terdapat hak secara hukum untuk saling hapus jumlah yang diakui dan terdapat 
maksud untuk menyelesaikannya secara neto atau untuk merealisasikan aset dan liabilitas secara 
bersamaan. 
 

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan 
diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama 
periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi 
penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima 
oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, 
biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika 
lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset 
keuangan pada saat pengakuan awal. 
 
Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen 
keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. 
 

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan harus diestimasi untuk tujuan pengakuan dan pengukuran atau 
pengungkapan. 
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wajar dengan hirarki nilai wajar dengan tingkatan sebagai berikut: 
(a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik  

(tingkat 1); 
(b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan 

liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari 
harga) (tingkat 2); dan 

(c) input dari aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang 
tidak dapat diobservasi) (tingkat 3). 

 
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan harga pasar 
yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kuotasian harga pasar yang digunakan aset keuangan yang 
dimiliki Perusahaan adalah harga penawaran kini sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan  

Instrumen ini termasuk tingkat 1. 
 
Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan 
menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat 
diobservasi yang tersedia dan andal dengan meminimalisasi penggunaan estimasi. Jika semua input 
yang signifikan diperlukan untuk nilai wajar instrumen yang dapat diobservasi, Instrumen ini termasuk 
tingkat 2. 
 
Bila satu atau lebih input yang signifikan tidak menggunakan data pasar yang tidak dapat diobservasi, 
instrumen ini termasuk pada tingkat 3. Hal ini berlaku untuk efek modal yang tidak terdaftar pada bursa 
saham. 

 
 

Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro bank sedangkan setara kas meliputi deposito yang jangka 
waktunya sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi 
penggunaannya serta tidak dijaminkan. 
 

 
Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. 
Biaya perolehan ditentukan dengan metode biaya rata-rata. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga 
jual dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan persediaan 
usang berdasarkan hasil penelahaan terhadap keadaan persediaan akhir periode. 
 

 
Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dan dikelompokkan sebagai aset lancar 
dan tidak lancar, mana yang lebih tepat. 
 

 
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan - bagian dari bangunan - atau keduanya) yang 
dikuasai (oleh pemilik atau  melalui sewa pembiayaan) yang digunakan untuk menghasilkan sewa 
atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 
barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. 

 
Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar tersebut diakui berdasarkan penilaian yang dilakukan  
oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang diakui dan berpengalaman atas properti 
yang dinilai. Penilaian dilakukan minimal satu kali dalam setahun. 
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Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laporan 
laba rugi pada saat terjadinya dan tidak ada biaya penyusutan yang dibebankan ke dalam laporan laba 
rugi. 
 
Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan pada saat 
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki 
manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang 
timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi periode/ tahun 
berjalan. 
 

 
Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya 
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (kecuali tanah yang 
tidak disusutkan dan dicatat sebesar biaya perolehan). Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode 
garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: 
 

 
Prasarana  4 
Perabotan Kantor 4 
Peralatan Kantor 4 
Kendaraan 4 
 
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, 
sedangkan pemugaran dan penambahan yang menambah estimasi masa manfaat aset atau keuntungan 
ekonomi di masa mendatang dikapitalisasi. Aset tetap yang dilepas, biaya perolehan serta akumulasi 
penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian 
yang timbul dikredit atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode/ tahun berjalan. 
 

 
tetap ketika pembangunan selesai. 
 
Manajemen telah mengkaji ulang estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada 
setiap akhir periode pelaporan. 
 
 
Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-
keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan 
nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk 
menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai 
yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai 
yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset. 
 
Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai 
pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari 
nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat 
diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi. 
 
Selama periode pelaporan tidak ada indikasi perubahan keadaan-keadaan yang menyebabkan nilai aset 
non-keuangan mengalami penurunan nilai. 
 

 
Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa 
didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian 
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tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk 
menggunakan aset tersebut. 
 
Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan 
aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 
operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh  risiko dan manfaat yang terkait dengan 
kepemilikan aset. 
 
Perusahaan dan entitas anak sebagai : 
 
i. Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan dan entitas anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan 

posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari 
pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan 
antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas 
sewa. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan 
tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada 
periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai 
bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset 
sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan 
entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan aset pada akhir masa sewa. 
 

ii. Dalam sewa operasi, Perusahaan dan entitas anak mengakui pembayaran sewa sebagai beban 
dengan dasar garis lurus selama masa sewa. 
 

Perusahaan dan entitas anak sebagai : 
i. Perusahaan dan entitas anak mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi 

keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa 
diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan 
pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik 
yang konstan atas investasi bersih Perusahaan dan entitas anak sebagai  dalam sewa 
pembiayaan. 
 

ii. Perusahaan dan entitas anak mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai 
sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke 
jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang 
sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan 
pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus 
selama masa sewa. 

 
 
Pendapatan sewa dari sewa operasi menara BTS diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang 

Diterima Dimuka
pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya. 
 
Beban diakui pada saat terjadinya ( ). 

 
 
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara Iangsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan 
aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan 
atau dijual, dikapitalisasi pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara 
substansial siap untuk digunakan atau dijual. 
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Imbalan Kerja Jangka Pendek 
Imbalan kerja jangka pendek yang mencakup upah dan gaji diakui pada saat terutang kepada karyawan.  
 
Imbalan Pascakerja 
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti tanpa pendanaan untuk seluruh karyawan 
tetapnya dan telah menghitung dan mencatat penyisihan untuk imbalan pascakerja karyawan sesuai 
dengan Undang-undang Ketenag  
Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan untuk program ini. 
 
Imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja 
telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Liabilitas dan beban diukur 
dengan menggunakan teknik aktuaria yang mencakup pula kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik 
kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan 
metode projected unit credit. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak 
atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-
rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang 
belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus 
selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. 

 
 
Pajak penghasilan kini dihitung dari laba kena pajak, yaitu laba yang telah disesuaikan dengan 
peraturan pajak yang berlaku. 
 
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan 
keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. 
 
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika 
Perusahaan dan entitas anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan alas keberatan tersebut telah 
ditetapkan. 
 
Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan jika, dan hanya jika, entitas: 
1) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang 

diakui; dan 
2) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan 

liabilitas secara bersamaan. 
 

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya 
diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas neraca. Pajak tangguhan diukur dengan tarif 
pajak yang berlaku atau yang secara subtansial telah berlaku. 
 
Atas pendapatan yang terkena pajak final, tidak terdapat perbedaan temporer antara pelaporan komersial 
dan fiskal. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final untuk 
laporan komersial berbeda dengan nilai untuk pelaporan fiskal, maka perbedaan tersebut tidak diakui 
sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan. 
 
Saling hapus atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan jika, dan hanya jika, 
entitas: 
1) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini 

terhadap liabilitas pajak kini; dan 
2) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan 

oleh otoritas pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama. 
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Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional. Transaksi-transaksi selama periode 
berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs spot yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. 
 
Pada tanggal laporan posisi keuangan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan 
penutupan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 
2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 11.613, Rp 9.670, Rp 9.068 dan Rp 8.991 per 1 USD. 
 
Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan 
penjabaran pos moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi 
konsolidasian periode/tahun berjalan. 
 
Sedangkan pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan 
menggunakan kurs pada tanggal transaksi dan pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang 
asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditetapkan. 
 

 
Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang 
saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dalam periode pelaporan. 
 

 
Goodwill timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal dimana pengendalian diperoleh. 
 
Goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, 
jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas 
yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan pada pihak yang diakuisisi di atas selisih jumlah dari aset 
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. 
 
Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya paling tidak diriview secara tahunan atau lebih, bila 
terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada 
setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis. Jika jumlah 
tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan 
terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat goodwill pada unit penghasilkan tersebut dan kemudian 
pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai 
goodwill tidak dipulihkan pada periode berikutnya. 
 
Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diperoleh, perbedaan tersebut diakui 
dalam laporan laba rugi konsolidasian. 
 
Sehubungan dengan penerapan PSAK 22 (Revisi 2010) yang berlaku mulai 1 Januari 2011, Perusahaan 
telah membebankan saldo goodwill sebesar Rp 65.366.197 dari akuisisi PT Paramitra Intimega ke laporan 
laba rugi tahun 2011 karena manajemen berpendapat bahwa saldo tersebut tidak signifikan. 
 

 
Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan 
entitas anak 
mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. 
 
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: 
a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban 

(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang 
sama); 
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b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk 
membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai 
kinerjanya; dan 

c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. 
 

 
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen 
untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari 
pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode 
pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian 
material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. 
 
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang 
memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk 
periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan entitas anak 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 Perusahaan dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada 
saat terjadinya. 

 

 

Perusahaan dan entitas anak melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap 
berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi 
di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh 
perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Catatan 9). 
 

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak bergantung pada pemilihan asumsi 
yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut 
termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan 
tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi 
yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anak yang memiliki pengaruh lebih dari 10% kewajiban imbalan 
pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. 
Sementara Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, 
perbedaan signifikan pada hasil aktuan dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat 
mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih 
rinci diungkapkan dalam Catatan 15. 
 

Revaluasi properti investasi bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen 
dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat 
inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas 
anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi 
yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anak dapat mempengaruhi secara material nilai properti investasi 
yang di revaluasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 8. 

 

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas  keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak 
tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan 
model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang 
data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen 
diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan 
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masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat 
diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar. 
  

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam 
laporan keuangan konsolidasian. 
 

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset 
keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 
(Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan 
kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 28. 

4.  Kas dan Setara Kas 
 

59.500.000 59.500.000 49.500.000 50.000.000

Rupiah
PT Bank Sinarmas Tbk 1.553.103.714 160.361.786 2.375.753.624 161.715.952
PT Bank Mutiara Tbk 125.923.252 3.913.473.065 89.540.318 --
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 1.065.159 1.389.159 21.320.617 13.407.895
PT Bank Central Asia Tbk 7.760.604 21.679.172 2.687.596 126.015.750
PT Bank BCA Syariah (d/h PT Bank UIB) -- -- -- 563.179
PT Bank Panin Tbk 84.350.621 -- -- --

US Dolar
PT Bank Panin Tbk 28.904.433 -- -- --
PT Bank Sinarmas Tbk 2.204.844 1.549.327 1.997.136 3.598.018

Rupiah
PT Bank Sinarmas Tbk -- -- -- 2.147.000.000

 

Tingkat Bunga -- -- -- 7%
Jatuh Tempo -- -- -- 3 bulan

 
Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dan manajemen Perusahaan 
berkeyakinan tidak ada saldo kas dan setara kas yang tidak dapat digunakan. 
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5. Piutang Usaha 
 

PT Telekomunikasi Selular 15.699.456.987 6.189.056.989 -- --
PT XL Axiata Tbk 14.791.580.563 1.346.760.172 2.443.570.941 --
PT Indosat Tbk 4.590.541.656 45.461.922 1.019.514.517 --
PT Smartfren Telecom Tbk 415.729.959 1.384.653.015 3.639.750.292 --
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3.150.561 3.486.874 356.400.000 2.808.560.000
PT Axis Telekom Indonesia -- 7.730.247.795 6.347.462.000 5.437.311.283
Lain-lain 587.936.408 1.458.586.364 1.533.152.155 1.118.661.475

 

Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah. 
 

Rincian piutang berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut: 
 

Belum Jatuh Tempo 35.738.553.102 3.363.382.583 1.209.223.363 --
Jatuh Tempo

0-30 hari 99.293.832 10.035.949.084 6.474.797.303 7.979.803.257
31-60 hari 88.265.786 873.783.371 2.511.821.797 189.129.886
61-90 hari 11.923.966 2.335.972.958 4.188.583.721 4.183.988
91-120 hari -- -- 902.667.098 93.638.118
> 120 hari 150.359.448 1.549.165.135 52.756.623 1.097.777.509

 
 

Berdasarkan penelahaan manajemen atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode pelaporan, 
manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut di atas dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk 
cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. 
 

Saldo piutang usaha dari pelanggan tertentu dijaminkan sehubungan dengan utang bank (Catatan 14). 
 
 

6. Persediaan 
 

Akun ini terdiri dari: persediaan atas material konstruksi bangunan menara BTS dan suku cadang. Tidak ada 
persediaan yang dijadikan jaminan. 
 

Perangkat transmisi 1.482.511.040 280.671.186 -- --
Sarana penunjang menara 599.353.684 240.083.682 -- --
Perangkat 278.610.700 -- -- --

 
 
 

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 
masing- masing sebesar Rp 392.679.452 dan Rp 164.134.050. Tidak ada persediaan yang dijaminkan dan  
persediaan tidak diasuransikan. 
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Nilai persediaan dicatat sebesar nilai realisasi bersihnya dan manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada 
indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya penurunan nilai persediaan pada 30 September 2013, 
sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. 
 
 

7. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 
 

Akun ini terdiri dari: 
 

Uang Muka ke Pemasok 36.309.061.645 28.271.946.367 22.182.016.029 18.641.501.117
Biaya Dibayar Dimuka:

Sewa Lahan 31.528.437.953 20.170.795.809 9.778.046.741 8.794.762.483
Perizinan dan Lain-lain 1.577.979.312 1.850.319.995 619.670.132 1.857.990.866

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang:
Uang Muka ke Pemasok (36.091.013.459) (14.950.124.395) (13.369.070.088) (16.271.755.030)
Sewa Lahan (29.640.510.184) (19.379.897.374) (9.307.208.435) (8.280.418.035)
Perizinan dan Lain-lain -- -- -- --

Biaya Dibayar Dimuka Jangka Pendek 3.465.907.081 2.641.218.430 1.090.508.438 2.372.335.314
Uang Muka Operasional 218.048.186 13.321.821.972 8.812.945.941 2.369.746.087

 
 

8. Properti Investasi 
 

Menara BTS dan Sarana
Penunjang 199.633.760.141 12.010.478.401 -- 29.543.284.512 241.187.523.054

Aset dalam 
Penyelesaian 15.884.851.639 31.213.593.966 -- (29.819.697.174) 17.278.748.431

Jumlah 215.518.611.780 43.224.072.367 -- (276.412.662) 258.466.271.485

155.217.532.009 53.401.500.034 -- -- 208.619.032.043

 
 

Menara BTS dan Sarana
Penunjang 136.724.802.174 28.516.886.790 -- 34.392.071.177 199.633.760.141

Aset dalam 
Penyelesaian 28.365.707.499 21.921.700.317 -- (34.402.556.177) 15.884.851.639

Jumlah 165.090.509.673 50.438.587.107 -- (10.485.000) 215.518.611.780

47.060.626.996 108.156.905.013 -- -- 155.217.532.009
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Menara BTS dan Sarana
Penunjang 83.292.146.800 1.648.307.354 -- 51.784.348.020 136.724.802.174

Aset dalam 
Penyelesaian 70.029.057.689 10.120.997.830 -- (51.784.348.020) 28.365.707.499

Jumlah 153.321.204.489 11.769.305.184 -- -- 165.090.509.673

38.852.524.033 8.208.102.963 -- -- 47.060.626.996

 
 

Menara BTS dan Sarana
Penunjang 80.467.516.662 672.713.397 -- 2.151.916.741 83.292.146.800

Aset dalam 
Penyelesaian 45.951.286.899 26.229.687.531 -- (2.151.916.741) 70.029.057.689

Jumlah 126.418.803.561 26.902.400.928 -- -- 153.321.204.489

25.579.383.339 13.273.140.694 -- -- 38.852.524.033

 
Pada tanggal 30 September 2013, aset dalam penyelesaian merupakan menara dan sarana penunjang. 
Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak adalah 1%-90%. Estimasi penyelesaian adalah 5 Mei 2014. 
Manajemen berpendapat tidak ada hambatan dalam penyelesaian pembangunan menara tersebut. 
 
Pada tanggal 30 September 2013, jumlah pengeluaran yang diakui dalam proses pembangunan dan 
pengembangan aset dalam penyelesaian properti investasi adalah sama dengan nilai tercatat aset dalam 
penyelesaian tersebut. 
 
Nilai wajar properti investasi menara BTS dan sarana penunjang pada tanggal 30 September 2013,  
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen 
KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan, penilai independen. Nilai wajar dihitung menggunakan metode 
Diskonto Arus Kas atas pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya untuk menara BTS dan metode 
Pendekatan Perbandingan Data Pasar untuk nilai wajar tanah. Berikut ini asumsi-asumsi signifikan yang 
dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas properti investasi: 
 

Tingkat Diskonto (Per Tahun) dengan 
10,70% 11,90% 11,68% 12,76%

Tingkat Inflasi (Per Tahun) 5,98% 5,30% 5,30% 7,00%
Umur Manfaat Menara BTS 30 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 30 Tahun
 
Berdasarkan laporan penilaian tanggal 28 Januari 2014, 22 Mei 2013, 9 Maret 2012 dan 11 Maret 2011, nilai 
wajar properti investasi pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing 
adalah sebesar Rp 467.085.303.528, Rp 370.736.143.789, Rp 212.151.136.669 dan Rp 192.173.728.522. 
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Berikut adalah rekonsiliasi antara penilaian properti investasi sebelum dan setelah disesuaikan yang dilaporkan 
dalam laporan keuangan konsolidasian: 
 

476.456.000.000    371.345.000.002    191.257.000.000    128.441.100.000    
Nilai properti investasi yang disesuaikan

 Beban sewa lahan dibayar dimuka (26.649.444.903)    (16.493.707.852)    (7.471.570.830)      (6.296.429.167)      

Saldo properti investasi menara BTS dan sarana 
penunjang sebelum disesuaikan

 
 

Analisa sensitivitas: 
Pada tanggal 30 September 2013, jika WACC yang digunakan dalam menghitung nilai wajar atas properti 
investasi lebih tinggi 10 persen atau 11,77%, dengan semua variable lain tetap, maka nilai wajar properti 
investasi lebih rendah sebesar Rp  19.952.025.003. 
 
Sebaliknya, jika pada tanggal 30 September 2013, WACC yang digunakan dalam menghitung nilai wajar atas 
properti investasi lebih rendah 10 persen atau 9,63%, dengan semua variable lain tetap, maka nilai wajar 
properti investasi lebih tinggi sebesar Rp  22.912.974.997. 
 
Perubahan nilai wajar properti investasi pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 
2010 dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. 
 
Properti investasi tertentu dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh (Catatan 14). 
 
Seluruh menara BTS Perusahaan dan entitas anak telah diasuransikan terhadap segala bentuk risiko kepada, 
seluruhnya kepada PT Asuransi Central Asia dan PT Chartis Insurance Indonesia, seluruhnya pihak ketiga, 
dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 174.619.566.845, Rp 248.520.431.969,  
Rp 108.895.423.809 dan Rp 105.270.643.885 pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 
2010. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang 
mungkin timbul. 
 
Pendapatan sewa dan beban pokok pendapatan yang timbul dari properti investasi pada laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 
2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 
 

Pendapatan Sewa 69.160.798.321 45.156.737.582 65.881.349.604 43.969.122.348 23.127.922.944
Beban Pokok Pendapatan 

yang Timbul dari 
Properti Investasi 17.553.328.512           12.113.411.115      19.449.223.801           5.100.188.076        8.547.692.471        
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9. Aset Tetap 
 

Prasarana 1.222.142.830 219.641.144 -- -- 1.441.783.974
Peralatan Kantor 1.123.518.717 477.612.517 -- -- 1.601.131.234
Perabotan Kantor 390.685.306 39.471.000 -- -- 430.156.306
Kendaraan 1.280.143.214 610.050.455 -- -- 1.890.193.669

Kendaraan -- 305.000.000 -- -- 305.000.000
4.016.490.067 1.651.775.116 -- -- 5.668.265.183

-- 177.781.666 -- -- 177.781.666
4.016.490.067 1.829.556.782 -- -- 5.846.046.849

Prasarana 1.158.873.337 60.995.830 -- (191.468.172) 1.028.400.995
Peralatan Kantor 726.016.768 139.712.707 -- (1.444.154) 864.285.321
Perabotan Kantor 232.251.161 40.855.513 -- (4.879.860) 268.226.814
Kendaraan 1.216.036.296 51.800.470 -- -- 1.267.836.766

Kendaraan -- 19.062.500 -- -- 19.062.500
3.333.177.562 312.427.020 -- (197.792.186) 3.447.812.397

 
 

Prasarana 1.020.974.331 190.683.499 -- 10.485.000 1.222.142.830
Peralatan Kantor 873.444.900 250.073.817 -- -- 1.123.518.717
Perabotan Kantor 194.832.056 195.853.250 -- -- 390.685.306
Kendaraan 1.228.203.214 51.940.000 -- -- 1.280.143.214

3.317.454.501 688.550.566 -- 10.485.000 4.016.490.067

Prasarana 878.337.763 280.535.574 -- -- 1.158.873.337
Peralatan Kantor 585.950.017 140.066.751 -- -- 726.016.768
Perabotan Kantor 192.542.272 39.708.889 -- -- 232.251.161
Kendaraan 1.061.269.096 154.767.200 -- -- 1.216.036.296

2.718.099.148 615.078.414 -- -- 3.333.177.562
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Prasarana 966.224.767 54.749.564 -- -- 1.020.974.331
Peralatan Kantor 639.376.117 234.068.783 -- -- 873.444.900
Perabotan Kantor 190.833.350 3.998.706 -- -- 194.832.056
Kendaraan 1.228.203.214 -- -- -- 1.228.203.214

3.024.637.448 292.817.053 -- -- 3.317.454.501

Prasarana dan 782.581.417 95.756.346 -- -- 878.337.763
Peralatan Kantor 449.639.566 136.310.451 -- -- 585.950.017
Perabotan Kantor 174.247.777 18.294.495 -- -- 192.542.272
Kendaraan 754.218.293 307.050.803 -- -- 1.061.269.096

2.160.687.053 557.412.095 -- -- 2.718.099.148

 
 

966.224.767 -- -- -- 966.224.767
Peralatan Kantor 609.674.257 38.401.860 (8.700.000) -- 639.376.117
Perabotan Kantor 190.833.350 -- -- -- 190.833.350
Kendaraan 1.228.203.214 -- -- -- 1.228.203.214

2.994.935.588 38.401.860 (8.700.000) -- 3.024.637.448

536.671.193 245.910.224 -- -- 782.581.417
Peralatan Kantor 294.987.717 157.551.849 (2.900.000) -- 449.639.566
Perabotan Kantor 124.124.510 50.123.267 -- -- 174.247.777
Kendaraan 447.167.488 307.050.805 -- -- 754.218.293

1.402.950.908 760.636.145 (2.900.000) -- 2.160.687.053

Prasarana

Prasarana dan

 
 
Tidak ada aset tetap yang dijaminkan oleh Perusahaan. 

 
Pada tanggal 30 September 2013, aset dalam penyelesaian merupakan prasarana. Persentase jumlah tercatat 
terhadap nilai kontrak adalah 90%. Estimasi penyelesaian adalah Oktober 2013. Manajemen berpendapat tidak 
ada hambatan dalam penyelesaian pembangunan prasarana tersebut. 
 

Pada tanggal 30 September 2013, jumlah pengeluaran yang diakui dalam proses pembangunan dan 
pengembangan aset dalam penyelesaian aset tetap adalah sama dengan nilai tercatat aset dalam 
penyelesaian tersebut. 
 
Beban penyusutan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, dan tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp 312.427.020,  
Rp 615.078.413, Rp 557.412.095 dan Rp 760.636.165 serta dicatat sebagai laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian. 
 
Aset tetap Perusahaan dan entitas anak telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian, kerusakan 
dan lain-lain kepada PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Sinar Mas Cabang 
Syariah, PT Asuransi Sinar Mas, PT Chartis Insurance Indonesia, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai 
pertanggungan masing-masing sebesar Rp 857.800.000, Rp 1.114.120.000, Rp 1.087.800.000 dan  
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Rp 1.087.800.000 pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Manajemen 
berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul. 
 
Pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 manajemen berkeyakinan bahwa tidak 
ada indikasi perubahan keadaan-keadaan yang menyebabkan nilai aset mengalami penurunan nilai. 
 

 
10. Utang Usaha 
 

Akun ini merupakan liabilitas dalam rangka perolehan menara BTS dan sarana penunjang yang telah ditagih 
melalui faktur. Rincian utang usaha berdasarkan nama pemasok adalah sebagai berikut: 
 

Ceragon Network Inc. 10.701.078.956 5.661.514.240 666.764.168 1.486.393.585
PT Duta Hita 3.615.383.265 1.720.033.532 -- --
PT Inti Bangun Sejahtera 2.263.368.184 3.436.779.724 -- --
Siae Microellectronica 2.203.220.179 2.187.631.283 -- --
PT Pradipta Naya Griwa 1.655.426.788 387.915.669 -- --
PT Beston Inti Pratama 1.024.185.309 -- -- --
Lain-lain 12.927.468.089 13.974.874.825 3.012.464.515 3.219.706.347

 
 
 

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 
 

Rupiah 15.898.698.559 19.273.792.350 3.012.464.515 3.219.706.347
Dolar US 18.491.432.211 8.094.956.923 666.764.168 1.486.393.585

 
 
 

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut: 
 

Kurang dari 1 Tahun
1-3 bulan 34.154.035.442 27.368.749.273 3.679.228.683 4.706.099.932
3-6 bulan 236.095.328 -- -- --
6-12 bulan -- -- -- --

Lebih dari 1 Tahun -- -- -- --

 
Seluruh saldo utang usaha adalah dengan pihak ketiga dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan 
atas perolehan utang ini. 
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11. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 
 

Akun ini terdiri dari: 

Utang lain-lain 2.339.203.248 4.077.918.249 3.416.471.768 2.821.084.418
Liabilitas Anjak Piutang -- -- -- 85.540.234.839

 
 

Utang lain-lain 
Akun ini terutama merupakan utang selain utang usaha dan seluruh saldo liabilitas keuangan jangka pendek  
dalam mata uang Rupiah. 
 
Liabilitas Anjak Piutang 
Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 16 Januari 2008 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan 
menandatangani fasilitas anjak piutang ( dengan PT AB Sinarmas Multi Finance pada tanggal  
15 Januari 2008 dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 85.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga  
18% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan 
dan telah dilunasi seluruhnya pada bulan Juni 2011. 
 
 

12. Beban Akrual 
 
Akun ini merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima namun belum ditagih 
melalui faktur atau secara formal disepakati. 
 
 

13. Pendapatan Diterima Dimuka 
 

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa menara BTS kepada pihak ketiga sebagai berikut: 
 

PT XL Axiata Tbk 16.244.335.825 9.508.622.249 4.467.023.115 --
PT Telekomunikasi Selular 12.419.626.268 4.537.975.750 3.691.774.195 1.314.000.000
PT Hutchison CP Telecommunications 10.125.749.999 -- -- --
PT Smartfren Telecom Tbk 6.614.555.476 2.074.820.000 1.922.400.000 1.958.900.000
PT Indosat Tbk 4.872.691.512 -- -- --
PT Axis Telekom Indonesia 3.953.434.489 5.001.204.262 5.859.720.000 3.863.160.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 1.660.941.936 904.941.936 904.941.936 820.400.000
Lain-lain 431.813.467 163.360.301 208.514.286 110.100.000
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka 56.323.148.972 22.190.924.498 17.054.373.532 8.066.560.000
Dikurangi Bagian Jangka Pendek (50.769.768.024) (22.190.924.498) (15.809.373.532) (6.776.560.000)
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14. Utang Bank 
 

Pihak Ketiga - Rupiah
PT Bank Sinarmas Tbk 125.291.039.160 93.668.462.191 63.690.823.293 58.976.027.247
PT Bank Mutiara Tbk 77.105.584.135 88.543.978.770 89.948.548.933 --
PT Bank BCA Syariah (d/h Bank UIB) -- -- -- 127.781.632

Sub Jumlah 202.396.623.295 182.212.440.961 153.639.372.226 59.103.808.879

Pihak Ketiga - Rupiah
PT Bank Sinarmas Tbk 37.000.000.000 37.000.000.000 37.000.000.000 40.000.000.000

Jumlah Utang Bank 239.396.623.295 219.212.440.961 190.639.372.226 99.103.808.879

Biaya Transaksi Belum Diamortisasi (1.540.521.103) (1.726.597.435) (1.069.103.095) (171.275.686)

Dikurangi Bagian Jangka Pendek (103.650.932.282) (54.730.867.280) (29.898.297.002) (15.319.479.162)

 

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 17 Juni 2009 dari Dahlia S.H., Notaris di Jakarta, 
sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan untuk penambahan plafond dan perubahan jaminan, 
dan perubahan terakhir berdasarkan Surat Penawaran Kredit No. OL.263/2013/CM/CR-AO/TH tanggal  
30 September 2013 dari Bank Sinarmas, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas sejumlah 
Rp 125.291.039.161 dengan rincian sebagai berikut: 
 

Fixed Loan Commited - Non Revolving 18.000.000.000 12% 22 Desember 2013
Term Loan I Commited - Non Revolving 8.458.518.768 12% 24 Desember 2014
Term Loan II Uncommited - Non Revolving 10.339.707.888 12% 13 Desember 2015
Term Loan III Uncommited - Non Revolving 7.575.988.699 12% 9 September 2016
Term Loan IV Uncommited - Non Revolving 39.091.623.805 12% 29 November 2017
Term Loan V Uncommited - Non Revolving 41.825.200.000 12% 60 bulan sejak pencairan kredit 

(termasuk grace period 12 bulan)

 
 
Fasilitas kredit yang diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi Perusahaan. Secara khusus, fasilitas Term 
Loan V dipergunakan untuk pembangunan menara di Bali. 
 
Pembayaran yang dilakukan Perusahaan untuk fasilitas I, II,III,IV dan V selama tahun 
2013 masing-masing adalah nihil, Rp 2.550.357.562, Rp 1.805.514.288, Rp 910.399.196, Rp 907.497.397 dan 
nihil. 
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Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 

Fixed Loan dan Properti investasi - 77 menara beserta kelengkapannya milik PT Bali Towerindo Sentra yang 
Term Loan I - V (catatan 8)     terletak di Propinsi Bali

- 14 menara beserta kelengkapannya milik PT Paramitra Intimega

Term Loan III Piutang usaha Piutang usaha yang akan timbul sebesar 120% dari kontrak yang timbul 
(catatan 5) dengan PT Telkomsel Selular, PT Smart Telecom dan PT Televisi 

Network (PT Bali Music Channel)  
 

Jaminan tersebut bersifat paripasu dengan PT Paramitra Intimega, entitas anak. 
 

Selama fasilitas kredit, Perusahaan tidak  diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut, tanpa pemberitahuan 
tertulis kepada Bank Sinarmas: 
- Mengubah anggaran dasar, struktur modal, pemegang saham dan susunan pengurus; 
- Memperoleh pinjaman baru. Jika total pinjaman melebihi perbandingan  3 kali, 

Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Sinarmas; 
- Meminjamkan uang, kecuali entitas anak dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 
- Menjual jaminan yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas. 

 
Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan diatas. 

 
Perusahaan telah memperoleh surat persetujuan ( ) dari Bank Sinarmas dalam suratnya 
tertanggal 30 September 2013 untuk perubahan anggaran dasar yang dilakukan. 

 

Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 48 dan No. 49 tanggal 24 Juni 2011 dari Ny. Pudji Redjeki Irawati, 
S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1055/CA/IX/13/038 
pada tanggal 26 September 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mutiara dengan rincian 
sebagai berikut: 
 

85.000.000.000 12,5% 25 Juni 2016
5.000.000.000 12,5% 25 Juni 2016

55.000.000.000 13,0% 26 Maret 2013
10.000.000.000 13,0% 26 Maret 2013Kredit Rekening Koran

Kredit Investasi 2
Kredit Investasi 3

Kredit Investasi 1

 
 

Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 
 Hak tanggungan peringkat pertama atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama 

Perusahaan (catatan 8) 
 Penyerahan hak milik secara fidusia atas 104 unit menara BTS (catatan 9) dan piutang sewa menara BTS 

 kepada pihak ketiga (catatan 5) 
 

Selama periode fasilitas kredit, Perusahaan wajib melaporkan kepada Bank Mutiara, jika hendak melakukan 
tindakan- tindakan, antara lain: 
 Mengadakan perjanjian pinjaman dengan bank lain, badan kredit lain, orang lain atau apapun namanya; 
 Bertindak sebagai penjamin atau penanggung guna menjamin utang-utang pihak lainnya; 
 Menyewakan, menjaminkan atau menggadaikan kepada bank atau pihak ketiga lainnya, tanah dan 

bangunan, kekayaan atau harta yang telah dijaminkan untuk fasilitas kredit dalam perjanjian ini; 
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 Menarik dana melampaui plafon fasilitas kredit yang telah ditentukan oleh Bank Mutiara 
 Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan, termasuk mengubah susunan pemegang saham, 

susunan pengurus dan permodalan; 
 Pembagian dividen dengan maksimal DER 233%  
 Meminjam dan/atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.

 
Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan diatas. 

 
Pembayaran yang dilakukan Perusahaan untuk fasilitas Kredit Investasi 1, 2, 3 dan Kredit Rekening Koran 
selama tahun 2013 masing-masing adalah Rp 6.500.000.000, Rp 462.962.965, nihil dan Rp 600.000.000.  
 
Perusahaan telah melaporkan kepada Bank Mutiara dalam suratnya tertanggal 20 November 2013 untuk 
perubahan anggaran dasar yang dilakukan. 
 

Pada tanggal 27 Juni 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank UIB berupa pinjaman jangka 
panjang sebesar Rp 682.000.000 dengan tingkat bunga per tahun sebesar 12,5% dan dapat berubah sewaktu-
waktu sesuai dengan ketentuan Bank. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2011. 
 
Sehubungan dengan perubahan PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah, maka berdasarkan perjanjian 
konversi syariah No.130 tanggal 12 April 2010 dari notaris Irma Devita Purnamasari, notaris di Bekasi, fasilitas 
kredit dari Bank UIB berubah menjadi pembiayaan ijarah. 
 
Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada bulan Juni 2011. 
 

 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 010/P-020/FL/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Akta No. 13 
tanggal 3 Juni 2009 dari Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana mengalami perubahan jaminan dan 
syarat kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1101 tanggal 30 September 2013 dari Hartojo S.H., Notaris 
di Jakarta, entitas anak memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas dengan rincian sebagai berikut: 
 

Fixed Loan 1 Commited - Non Revolving 15.000.000.000 12% 15 April 2014
Fixed Loan 2 Commited - Non Revolving 22.000.000.000 12% 22 Desember 2013

 
 
Fasilitas kredit yang diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi entitas anak.  
 
Pembayaran yang dilakukan entitas anak untuk fasilitas  1 dan 2 selama tahun 2013 masing-masing 
adalah nihil. 
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Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Fixed Loan 1 dan Properti investasi - 77 tower beserta kelengkapan nya milik PT Bali Towerindo Sentra yang 
Fixed Loan 2 (catatan 8)     terletak di Propinsi Bali

- 14 Tower beserta kelengkapan nya milik PT Paramitra Intimega

Term Loan III Piutang usaha Piutang usaha yang akan timbul atas kontrak penyewaan kepada provider 
(catatan 5) sebesar 120% dari plafond outstanding dan pembayaran dari provider 

ditujukan ke rekening Perusahaan di Bank Sinarmas  
 
Jaminan tersebut bersifat paripasu dengan Perusahaan. 
 
Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, entitas anak tidak  
diperbolehkan untuk, antara lain: 
- Mengubah anggaran dasar, struktur modal, pemegang saham dan susunan pengurus;  
- Memperoleh pinjaman baru. Jika total pinjaman melebihi perbandingan  3 kali, 

Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Sinarmas; 
- Meminjamkan uang, kecuali entitas anak dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 
- Menjual jaminan yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas. 

 
Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan diatas. 
  

 
15. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 
 

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 30 September 
2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dihitung oleh aktuaris independen, PT Dian Artha Tama, yang 
laporannya bertanggal 11 Oktober 2013, 19 Februari 2013, 6 Mei 2012 dan 6 Juni 2011. 
 
Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai 
berikut: 

Usia Pensiun Normal 55 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahun
Tingkat Diskonto per Tahun 8% 5% 5,5% 7%
Kenaikan Gaji Rata-rata per Tahun 10% 10% 10% 10%
Tingkat Mortalita Tabel Mortalita Indonesia-II (1999) Tabel Mortalita Indonesia-II (1999) Tabel Mortalita Indonesia-II (1999) Tabel Mortalita Indonesia-II (1999)
Tingkat Pengunduran Diri
   18-44 Tahun 10% 10% 10% 10%
   45-54 Tahun 0% 0% 0% 0%  

 
Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut: 
 

Saldo Awal Liabilitas 1.271.828.840 631.012.299 363.049.291 330.213.143
Beban Manfaat Karyawan yang Diakui 

di Periode/ Tahun Berjalan 879.349.568 643.249.275 274.713.008 104.336.148
Pembayaran Imbalan Kerja (3.052.000) (2.432.734) (6.750.000) (71.500.000)
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 Rincian beban manfaat pascakerja yang diakui periode/ tahun berjalan adalah sebagai berikut: 
 

Biaya Jasa Kini 572.921.241 601.913.175 265.094.578 114.636.764
Biaya Bunga 68.695.473 36.535.718 16.008.735 12.828.133
Biaya Jasa lalu ( ) 212.004.939 -- -- --
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial 25.727.915 4.800.382 (6.390.305) (23.128.749)

 
 
Liabilitas imbalan pascakerja di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut: 
 

Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja 2.191.379.694 1.634.212.649 730.714.353 291.067.903
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Belum Diakui (43.253.286) (362.383.809) (99.702.054) 71.981.388

 
 

 Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut: 
 

Saldo Awal Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti 1.634.212.649 730.714.353 291.067.903 330.213.143
Beban Jasa Lalu ( 212.004.939 -- -- --
Beban Jasa Kini 572.921.241 601.913.175 265.094.578 114.636.764
Beban Bunga 68.695.473 36.535.718 16.008.735 12.828.133
Pembayaran Imbalan Kerja (3.052.000) (2.432.734) (6.750.000) (71.500.000)
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui (293.402.608) 267.482.137 165.293.137 (95.110.137)
Saldo Akhir Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti  

 
Jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, 
nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut: 
 

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti 2.191.379.694 1.634.212.649 730.714.353 291.067.903 183.259.043
Aset Program -- -- -- -- --

 
 
Penyesuaian yang Timbul pada Liabilitas 293.402.608 (267.482.137) (165.293.137) 95.110.137 150.083.469
Penyesuaian yang Timbul pada Nilai Wajar 

Aset Program -- -- -- -- --
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16. Modal Saham 
 

Komposisi pemegang saham pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah 
sebagai berikut: 
 

PT Kharisma Cipta Towerindo 509.790.000 99,998 50.979.000.000
Robby Hermanto 10.000 0,002 1.000.000

 
 

PT Kharisma Cipta Towerindo 50.979 99,998 50.979.000.000
Robby Hermanto 1 0,002 1.000.000

 
 

PT Kharisma Cipta Towerindo 4.999 99,998 4.999.000.000
Robby Hermanto 1 0,002 1.000.000

Berikut rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir tahun: 
 

Jumlah Saham Beredar pada Awal Tahun 50.980 5.000 5.000 5.000
Penambahan Modal Saham -- 45.980 -- --
Pemecahan Nilai Nominal Saham 509.749.020 -- -- --

 
 
Berdasarkan Akta No. 138 tanggal 30 September 2013 dari Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, para 
pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan yang semula sebesar Rp 1.000.000 
(satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100 (seratus Rupiah). Atas perubahan anggaran dasar tersebut telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya  
No. AHU-61437.AH.01.02.Tahun 2013 pada tanggal 26 November 2013. 
 
Pada tahun 2010, pemegang saham telah menyetor tambahan modal sebesar Rp 45.980.000.000 dan dicatat 
sebagai uang muka setoran modal. Perubahan modal tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan perubahan data perusahaan  
No. AHU.AH.01.10_38493 tanggal 29 Oktober 2012, sehingga saldo uang muka setoran modal direklasifikasi 
sebagai modal saham. 
 
Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Februari 2012 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham 
menyetujui peningkatan modal saham Perusahaan yang semula sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 
menjadi sebesar Rp 50.980.000.000 (lima puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). 
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17. Kepentingan Nonpengendali 
 

Rincian kepentingan nonpengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak yang dikonsolidasi 
adalah sebagai berikut: 
 

PT Paramitra Intimega 1.769.419.093 (926.233.304) 843.185.789 (888.241.337) (45.055.548) 1.584.379.323 1.539.323.775 (1.590.230.825) (50.907.050)  
 
 

18. Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali 
 
Pada tanggal 19 Agustus 2013, Perusahaan membeli sebanyak 28.570 lembar saham entitas anak dari  
PT Kharisma Cipta Mandiri dengan biaya perolehan sebesar Rp 2.857.000.000. 
 
 

19. Pendapatan Usaha 
 

Akun ini merupakan pendapatan atas sewa menara BTS dan jasa pemeliharaan kepada pihak ketiga sebagai 
berikut: 

 

PT Telekomunikasi Selular 19.473.756.856 8.377.148.980 13.761.652.205 6.574.225.805 8.578.000.000
PT XL Axiata Tbk 14.253.946.870 10.891.923.451 14.567.817.573 6.067.600.538 904.500.000
PT Axis Telekom Indonesia 11.901.270.311 9.918.984.677 14.537.092.610 11.965.996.452 7.600.322.944
PT Smartfren Telecom Tbk 10.768.267.442 9.888.173.190 14.136.350.121 14.435.455.826 3.755.000.000
PT Hutchison 3 Indonesia 5.152.548.384 -- 945.213.971 -- --
PT Indosat Tbk 4.370.052.287 3.097.964.032 3.956.048.225 1.154.799.946 --
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2.268.000.000 2.268.000.000 3.024.000.000 2.939.458.064 1.699.600.000
Lain-lain 972.956.171 714.543.252 953.174.899 831.585.717 590.500.000

 
Rincian pembeli yang melebihi 10% dari pendapatan usaha meliputi PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata 
Tbk, PT Axis Telekom Indonesia dan PT Smartfren Telecom Tbk dengan nilai sebagaimana tercantum pada 
tabel diatas. 
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20. Beban Pokok Pendapatan 
 
 Akun ini terdiri dari: 
 

Gaji dan Tunjangan Karyawan 5.034.023.900 2.585.270.752 3.528.876.584 2.241.026.342 1.968.696.632
Listrik 4.025.823.685 1.676.948.826 2.361.372.651 428.196.663 3.189.705.159
Operasional dan Pemeliharaan 1.902.298.046 5.112.619.881 9.074.742.233 220.868.915 996.942.937
Perizinan dan Lain-lain 2.960.548.604 1.107.226.931 2.087.958.975 942.811.735 1.233.399.699
Amortisasi Sewa Lahan 1.237.746.747 606.983.342 873.917.590 527.160.183 529.878.851
Jasa Kontraktor 835.858.017 162.938.860 247.860.670 -- --
Sewa 784.123.597 297.133.920 455.323.412 734.624.238 629.069.193
Lain-lain 772.905.916 564.288.603 819.171.686 5.500.000 --

 
 
 

21. Beban Usaha 
 
 Akun ini terdiri dari: 
 

Gaji dan Tunjangan Karyawan 5.709.531.411 4.114.636.550 5.390.496.669 4.569.717.736 3.533.610.503
Amortisasi Sewa Kantor dan lainnya 954.063.734 647.811.842 874.672.300 284.545.202 142.907.684
Operasional dan Pemeliharaan 683.219.932 372.090.373 499.914.818 1.053.661.040 1.286.096.957
Logistik dan Transportasi 485.573.813 105.512.151 167.127.151 212.586.096 222.469.095          
Penyusutan 293.364.519 473.673.282 547.624.467 579.117.717 742.684.668
Perjalanan Dinas 288.346.716 308.685.594 449.023.534 419.095.217 333.908.861
Pelatihan Karyawan 250.895.268 158.202.392 229.371.395 340.060.310 94.123.093
Jasa Profesional 238.412.454 265.672.834 444.700.011 271.354.743 537.075.958
Lain-lain 835.917.209 557.239.447 759.878.107 504.837.911 686.036.039

 
 

22. Beban Keuangan  
 
 Akun ini terdiri dari: 
 

Bunga Pinjaman Bank (19.215.969.944) (18.237.653.622) (24.477.033.683) (25.698.205.796) (21.103.819.257)
Bunga Pembiayaan Konsumen (4.889.375) -- -- -- --
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23. Laba per Saham Dasar 
 
Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut: 
 

Laba yang dapat Diatribusikan kepada 
Pemilik Entitas Induk     53.042.558.794 66.550.315.892 93.990.699.766 13.813.951.275 3.803.363.333

Jumlah Lembar Saham Beredar 509.800.000 509.800.000 509.800.000 509.800.000 509.800.000

 
 

 
24. Perpajakan 
 

 
 

Pajak Penghasilan
Pasal 22 17.387.001 -- -- --
Pasal 23 1.243.301.488 1.513.447.155 1.459.233.032 808.694.575

Pajak Pertambahan Nilai 2.640.129.495 1.462.982.687 1.781.400.564 1.741.525.063

 
Pada berbagai antara tahun 2009 dan 2013, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 
pajak 2006 hingga 2011 untuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Pasal 21, Pasal 23 
dan Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dari hasil pemeriksaan tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2009, 
18 Juli 2011, 10 September 2012 dan 17 Juni 2013. Berikut ini rincian hasil pemeriksaan pajak yang 
diterima Perusahaan: 

17 Juli 2009 Pajak Pertambahan Nilai SKPLB Okt-2008 7.351.041.116     
12 Mei 2010 Pajak Pertambahan Nilai SKP Nihil Mar - Des 2007 --
12 Mei 2010 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Jan - Sept 2008 12.000.000          

10 Januari 2011 Pajak Penghasilan Badan SKPLB Jun-2006 106.920.000        
10 Januari 2011 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKP Nihil Jan - Des 2008 --
10 Januari 2011 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKP Nihil Jan - Des 2008 --
10 Januari 2011 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKPKB Jan - Des 2008 148.151.790        
10 Januari 2011 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Okt - Des 2008 1.604.500            

20 Mei 2011 Pajak Penghasilan Badan SKP Nihil Jun-2006 --
20 Mei 2011 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKPKB Jan - Des 2007 323.161               
20 Mei 2011 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKP Nihil Jan - Des 2007 --
20 Mei 2011 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKPKB Jan - Des 2007 19.887.439           
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27 Juni 2011 Pajak Penghasilan Badan SKPLB 2009 199.798.971        
27 Juni 2011 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKPKB Jan - Des 2009 1.954.349            
27 Juni 2011 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKPKB Jan - Des 2009 2.611.200            
27 Juni 2011 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKPKB Jan - Des 2009 4.566.938            
27 Juni 2011 Pajak Pertambahan Nilai SKP Nihil Jan - Des 2009 --

08 Januari 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Januari 2012 2.345.480            
08 Januari 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Maret 2012 12.855.126          

23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Badan SKPLB 2010 444.261.600        
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKP Nihil Jan-Jun 2010 --
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKP Nihil Juli-Nov 2010 --
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKPKB Desember 2010 21.175.292          
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKPKB Jan - Des 2010 16.794.930          
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKPKB September 2010 280.000
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKP Nihil Jan-Nov 2010 --
23 Agustus 2012 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKPKB Desember 2010 9.509.354            
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Januari 2010 16.200.000          
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKP Nihil Feb-Jul 2010 --
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Agustus 2010 13.089.100          
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB September 2010 1.123.470            
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Oktober 2010 1.850.000            
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKP Nihil November 2010 --
23 Agustus 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Desember 2010 1.036.000            

24 Mei 2013 Pajak Penghasilan Badan SKPLB 2011 935.900.863        
24 Mei 2013 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKPKB 2011 16.437.367          
24 Mei 2013 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKPKB Jan - Des 2011 8.001.444            
24 Mei 2013 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKP Nihil April 2011 --
24 Mei 2013 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKPKB 2011 12.254.438          
24 Mei 2013 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Februari 2011 771.000               
24 Mei 2013 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB April 2011 1.650.000            
24 Mei 2013 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Juni 2011 747.929               
24 Mei 2013 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB Juli 2011 37.636.287          
24 Mei 2013 Pajak Pertambahan Nilai SKPKB November 2011 1.654.293             

 

Pada tahun 2012, entitas anak menerima hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2006 dan 2008 untuk 
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Pasal 21, Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Badan. 
Entitas anak telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari hasil pemeriksaan pada 
tanggal 29 November 2012. Berikut ini rincian hasil pemeriksaan pajak yang diterima entitas anak: 

 

31 Oktober 2012 Pajak Penghasilan Badan SKP Nihil Juni 2006 --
31 Oktober 2012 Pajak Penghasilan Pasal 4(2) SKP Nihil Jan - Des 2008 --
31 Oktober 2012 Pajak Penghasilan Pasal 21 SKP Nihil Jan - Des 2008 --
31 Oktober 2012 Pajak Penghasilan Pasal 23 SKPKB Jan - Des 2008 1.065.600
31 Oktober 2012 Pajak Pertambahan Nilai SKP Nihil Jan - Des 2008 --  

 
 

 

Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) 625.959.969 337.319.854 76.191.482 14.153.715
Pasal 21 340.377.495 76.516.336 60.651.825 38.603.289
Pasal 23 18.313.603 29.217.247 15.396.748 14.068.861

Pajak Pertambahan Nilai -- 506.231.424 1.560.829.283 824.436.964
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Kini -- -- -- -- --
Tangguhan (23.657.138.438) (14.801.245.196) (24.718.428.415) (3.821.324.333) (578.773.738)

(23.657.138.438) (14.801.245.196) (24.718.428.415) (3.821.324.333) (578.773.738)  
 
Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 
interim dengan laba (rugi) fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:  
 

Laba Sebelum Pajak Menurut 
Laporan Laba Komprehensif Konsolidasian 76.699.612.584 83.355.718.360 120.293.507.505 16.747.034.271 3.455.903.767

Penghapusan Goodwill -- -- -- 65.366.197 --
Amortisasi Goodwill -- -- -- -- 26.146.478
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak (5.420.916.514) (5.630.996.331) (3.393.553.133) 4.136.098.596 4.331.437.892
Laba Sebelum Pajak Perusahaan 82.120.529.098 77.724.722.029 116.899.954.372 20.948.499.064 7.813.488.137

Imbalan Kerja 624.575.176 480.612.406 640.816.541 267.963.008 32.836.148
Amortisasi 25.187.500 (6.841.950) (418.662.678) (470.428.028) 155.380.062
Penyusutan Properti Investasi dan 

Aset Tetap (25.672.179.692) (5.526.831.201) (368.885.698) (7.044.649.235) (4.236.777.431)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti 

Investasi (57.084.465.035) (90.523.338.016) (108.156.905.014) (8.208.102.961) (17.512.522.208)

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 183.514.888 114.931.545 154.494.898 97.847.638 84.344.468
Sumbangan dan Jamuan 36.303.785 6.875.500 18.495.500 41.907.010 197.452.596
Survey dan Penelitian -- -- 768.600 --
Pendapatan Bunga (60.630.522) (51.206.671) (66.880.269) (101.259.634) (473.804.314)
Denda Pajak 155.267.287 263.445.508 333.525.508 -- 272.907.558
Lain-lain 18.139.261 38.080.389 124.452.433 -- --

346.241.746 (17.479.550.462) 9.160.405.593 5.532.545.462 (13.666.694.984)
Rugi Fiskal:

2007 -- -- -- (4.075.867.372) (4.076.867.372)
2008 (1.505.926.063) (10.666.331.656) (10.666.331.656) (15.688.529.984) (15.688.529.984)
2009 (21.020.188.265) (21.020.188.265) (21.020.188.265) (21.310.740.954) (21.310.740.954)
2010 (10.203.777.029) (10.203.777.029) (10.203.777.029) (13.666.694.985) --
Koreksi dari SKP Tahun Sebelumnya -- -- -- -- --
Jumlah (32.729.891.357) (41.890.296.950) (41.890.296.950) (54.741.833.295) (41.076.138.310)

 
 
Perhitungan laba sebelum beban pajak untuk tahun- tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 
2010 dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun yang bersangkutan. 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

142

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan) 
Pada Tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
 (Dalam Rupiah Penuh) 
 

 

 
Final Draft/February 28, 2014  sign: 

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan 
dengan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut: 
 

Laba sebelum Pajak Sesuai
Laporan Laba Rugi Komprehensif 
Konsolidasian 76.699.612.584 83.355.718.360 120.293.507.505 16.747.034.271 3.455.903.767

Laba (Rugi) sebelum Pajak Entitas Anak (5.420.916.514) (5.630.996.331) (3.393.553.133) 4.136.098.596 4.331.437.892
Penghapusan Goodwill -- -- -- 65.366.197 --
Amortisasi Goodwill -- -- -- -- 26.146.478
Laba sebelum Pajak Perusahaan 82.120.529.098 77.724.722.029 116.899.954.372 20.948.499.064 7.813.488.137

Pajak Penghasilan dihitung dengan tarif 25% (20.530.132.275) (19.431.180.507) (29.224.988.593) (5.237.124.766) (1.953.372.034)
Pengaruh Pajak atas Perbedaan Tetap (83.148.675) (93.031.568) (141.022.018) (9.815.904) (20.225.078)
Penyesuaian pada Pajak Tangguhan 3.339.307.537 2.495.724.515 398.409.055 213.842.042
Jumlah Beban Pajak Perusahaan (20.613.280.950) (16.184.904.538) (26.870.286.095) (4.848.531.615) (1.759.755.070)
Beban Pajak Entitas Anak:

Pajak Kini -- -- -- -- --
Pajak Tangguhan (3.043.857.488) 1.383.659.342 2.151.857.680 1.027.207.282 1.180.981.332

 
 

Perhitungan rugi fiskal hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
telah sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan yang disampaikan ke kantor 
pajak. 

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut: 
 

Entitas Anak - Bersih

--

Perusahaan
Properti Investasi dan Aset Tetap (15.491.655.995) (22.908.360.466) (38.400.016.461) (20.689.161.182) (59.089.177.643)
Rugi Fiskal 12.302.321.958 (4.119.849.114) 8.182.472.844 (86.560.437) 8.095.912.407
Beban Tangguhan (4.016.225) (2.280.650) (6.296.875) 6.296.875 --
Imbalan Kerja Karyawan 157.753.075 160.204.135 317.957.210 156.143.794 474.101.004

 
 

Dec, 31 2009 Dec, 31 2011 Jun, 30 2012

Entitas Anak

Perusahaan
Properti Investasi dan Aset Tetap (6.857.671.088) (4.992.024.349) (11.849.695.437) (3.641.960.558) (15.491.655.995)
Rugi Fiskal 10.268.784.577 3.416.673.747 13.685.458.324 (1.383.136.366) 12.302.321.958
Beban Tangguhan 79.022.723 (192.613.505) (113.590.782) 109.574.557 (4.016.225)
Imbalan Kerja Karyawan 82.553.286 8.209.037 90.762.323 66.990.752 157.753.075
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25. Segmen Operasi 
 

Perusahaan dan entitas anak hanya menghasilkan satu jenis jasa yang signifikan, yang tidak memiliki 
karakteristik yang berbeda dalam proses, klasifikasi pelanggan dan distribusi jasa (lihat Catatan 19). 
 

Terdapat beberapa pelanggan eksternal tunggal dengan nilai transaksi pendapatan melebihi 10% pendapatan 
konsolidasian. Pelanggan-pelanggan tersebut telah diungkapkan secara rinci pada Catatan 19. 
 
 

26. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi 
 

Perusahaan dan entitas anak dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi 
dengan rincian sebagai berikut 

Direksi 3.141.444.820 2.544.627.019 3.296.533.135 2.508.601.641 1.796.262.736 32,26           36,33           35,21           30,46           23,70           
Komisaris -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Direksi 408.540.222 356.869.812 475.826.416 186.931.819 -- 4,19            5,10            5,08            2,27            --
Komisaris -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 
 

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: 
 
 

1 Direksi Manajemen Kunci Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pascakerja
2 Komisaris Manajemen Kunci Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pascakerja

 
 

27. Transaksi Nonkas

Berikut aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas: 
 

Penambahan Properti Investasi yang  
Berasal dari Kenaikan Nilai Wajar 53.401.500.034        75.903.805.348        108.156.905.014      8.208.102.961          17.512.522.208        

Perolehan Menara dan Sarana Penunjang 
yang Masih Terutang 34.390.130.770        12.390.528.028        27.368.749.273        3.679.228.683          4.706.099.932          
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28. Instrumen Keuangan dan Manajemen Keuangan 

 
Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan dan entitas anak menghadapi 
risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut 
sebagai berikut: 
 Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak 

membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan dan entitas anak. 
 Risiko likuiditas: Perusahaan dan entitas anak menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha 

seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait 
dengan liabilitas keuangan. 
 

 Risiko pasar terdiri dari:  
(i). Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen  keuangan yang disebabkan perubahan 

nilai tukar mata uang asing. 
(ii). Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang 

disebabkan perubahan suku bunga pasar. 
(iii). Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga 

pasar. 
 

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa 
strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan dan entitas anak. 
Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan 
yang dihadapi Perusahaan dan entitas anak. 
 

Pedoman utama dari kebijakan ini antara lain, adalah sebagai berikut: 
 Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi. 
 Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin offsetting 

alami antara penjualan dan biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama 
ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga. 

 Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan  dan dipantau. 
 Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti 

praktek pasar terbaik. 
 

Perusahaan dan entitas anak mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan berdasarkan 
prinsip kehati-hatian dalam penyewaan properti investasi. Sebagai bagian dari proses tersebut, reputasi dan 
jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Perusahaan dan entitas anak hanya menempatkan 
dananya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama 
dengan nilai tercatat. 

Kas dan Setara Kas 1.862.812.627       -- -- -- -- -- 1.862.812.627       
Piutang Usaha 35.738.553.102      99.293.832            88.265.786            11.923.966            -- 150.359.448          36.088.396.134      
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 361.512.104          -- -- -- -- 361.512.104          

37.962.877.833      99.293.832            88.265.786            11.923.966            -- 150.359.448          38.312.720.865       
 

Kas dan Setara Kas 4.157.952.509       -- -- -- -- -- 4.157.952.509       
Piutang Usaha 3.363.382.583       10.035.949.084      873.783.371          2.335.972.958       -- 1.549.165.135       18.158.253.131      
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 213.493.857          -- -- -- -- 213.493.857          

7.734.828.949       10.035.949.084      873.783.371          2.335.972.958       -- 1.549.165.135       22.529.699.497      
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Kas dan Setara Kas 2.540.799.291       -- -- -- -- -- 2.540.799.291       
Piutang Usaha 1.209.223.363       6.474.797.303       2.511.821.797       4.188.583.721       902.667.098          52.756.623            15.339.849.905      
Aset Keuangan Lancar Lainnya -- -- -- -- 1.430.033.692       -- 1.430.033.692       
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya -- -- -- -- -- 1.608.172.984       1.608.172.984       

3.750.022.654       6.474.797.303       2.511.821.797       4.188.583.721       2.332.700.790       1.660.929.607       20.918.855.872       
 

Kas dan Setara Kas 355.300.794          -- -- -- 2.147.000.000       -- 2.502.300.794       
Piutang Usaha -- 7.979.803.257       189.129.886          4.183.988              93.638.118            1.097.777.509       9.364.532.758       
Asset Keuangan Lancar Lainnya -- -- -- -- 884.417.335          -- 884.417.335          
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 136.831.900          -- -- -- -- -- 136.831.900          

492.132.694          7.979.803.257       189.129.886          4.183.988              3.125.055.453       1.097.777.509       12.888.082.787       
 

Aset keuangan lancar lainnya adalah piutang lainnya. 
 

Aset keuangan tidak lancar lainnya adalah uang jaminan untuk sewa ruang kantor. 
 

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang 
mencukupi dalam memenuhi komitmen untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas 
dan arus kas aktual serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. 
 
Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya: 
 
 

Diukur dengan Biaya Perolehan Diamotisasi
Utang Usaha - Pihak Ketiga 34.390.130.770 -- -- -- 34.390.130.770
Beban Akrual 1.990.422.325 -- -- -- 1.990.422.325
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya -- -- -- 2.339.203.248 2.339.203.248
Utang Bank 103.650.932.282 134.205.169.910 -- -- 237.856.102.192

 
 
 

Diukur dengan biaya perolehan diamotisasi
Utang Usaha - Pihak Ketiga 27.368.749.273 -- -- -- 27.368.749.273
Beban Akrual 1.194.608.215 -- -- -- 1.194.608.215
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya -- -- -- 4.077.918.249 4.077.918.249
Utang Bank 54.730.867.280 -- -- -- 54.730.867.280

Diukur dengan biaya perolehan diamotisasi
Utang Usaha - Pihak Ketiga 3.679.228.683 -- -- -- 3.679.228.683
Beban Akrual 518.551.935 -- -- -- 518.551.935
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya -- -- -- 3.416.471.768 3.416.471.768
Utang Bank 29.898.297.002 159.671.972.129 -- -- 189.570.269.131
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya -- -- -- -- --
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Diukur dengan biaya perolehan diamotisasi
Utang Usaha - Pihak Ketiga 4.706.099.932 -- -- -- 4.706.099.932
Beban Akrual 355.074.067 -- -- -- 355.074.067
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya -- -- -- 88.361.319.257 88.361.319.257
Utang Bank 15.319.479.162 83.613.054.031 -- -- 98.932.533.193
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya -- -- -- -- --

(i) Risiko Tingkat  Bunga 
Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko perubahan tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas 
keuangan. Adapun liabilitas keuangan yang dimiliki Perusahaan dan entitas anak dikenakan tingkat suku  
bunga tetap. Perusahaan dan entitas anak akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar 
dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan dan entitas anak akan 
menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman atau mempertimbangkan strategi lindung 
tingkat suku bunga. 
 

Analisa sensitivitas: 
Pada tanggal 30 September 2013, jika suku bunga pada tanggal tersebut lebih tinggi sebanyak 10 basis 
poin, dengan semua variable lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk periode berjalan 
akan lebih rendah sebesar Rp 185.121.204. 
 

Sebaliknya, jika pada tanggal 30 September 2013, jika suku bunga pada tanggal tersebut lebih rendah 
sebanyak 10 basis poin, dengan semua variable lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk 
periode berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp 185.121.204. 

 
(ii) Risiko Mata Uang  

Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko nilai mata uang yang terutama timbul dari aset dan liabilitas 
moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas 
anak. 
 
Tabel berikut menganalisis aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada tanggal 30 
September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 
 

Kas dan Setara Kas 2.679 31.109.277 160 1.549.327

Utang Usaha 1.592.305 18.491.432.211 837.121 8.094.956.923
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 26.176 303.980.908 55.590 537.559.652
Jumlah 1.618.481 18.795.413.119 892.711 8.632.516.574

 
 

Kas dan Setara Kas 220 1.997.136 400 3.598.018

Utang Usaha 73.529 666.764.168 165.320 1.486.393.585
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 68.313 619.464.904 -- --
Jumlah 141.842 1.286.229.072 165.320 1.486.393.585
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Analisa sensitivitas: 
Pada tanggal 30 September 2013, jika kurs US Dolar pada tanggal tersebut lebih tinggi sebanyak 10%, 
dengan semua variable lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk periode berjalan akan 
lebih rendah sebesar Rp 1.876.430.384. 
 
Sebaliknya, jika pada tanggal 30 September 2013, jika kurs US Dolar pada tanggal tersebut lebih rendah 
sebanyak 10%, dengan semua variable lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk periode 
berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp 1.876.430.384. 
 

(iii) Risiko Harga 
Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki risiko harga pasar karena tidak memiliki aset atau liabilitas 
yang diperdagangkan di pasar. 

 
 

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lancar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo 
yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. 
 
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tidak lancar ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto 
dengan menggunakan tingkat bunga pasar atas instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode 
jatuh tempo yang sama. 
Tabel berikut menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan: 

Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 1.862.812.627 1.862.812.627 4.157.952.509 4.157.952.509
Piutang Usaha 36.088.396.134 36.088.396.134 18.158.253.131 18.158.253.131
Aset Keuangan Lancar Lainnya -- -- -- --
Aset Keuangan tidak Lancar Lainnya 361.512.104 361.512.104 213.493.857 213.493.857

Liabilitas Keuangan
Utang Usaha 34.390.130.770 34.390.130.770 27.368.749.273 27.368.749.273
Beban Akrual 1.990.422.325 1.990.422.325 1.194.608.215 1.194.608.215
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 2.339.203.248 2.339.203.248 4.077.918.249 4.077.918.249
Utang Bank 237.856.102.192 237.856.102.192 217.485.843.526 217.485.843.526

Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 2.540.799.291 2.540.799.291 2.502.300.794 2.502.300.794
Piutang Usaha 15.339.849.905 15.339.849.905 9.364.532.758 9.364.532.758
Aset Keuangan Lancar Lainnya 1.430.033.692 1.430.033.692 884.417.335 884.417.335
Aset Keuangan tidak Lancar Lainnya 1.608.172.984 1.608.172.984 136.831.900 136.831.900

Liabilitas Keuangan
Utang Usaha 3.679.228.683 3.679.228.683 4.706.099.932 4.706.099.932
Beban Akrual 518.551.935 518.551.935 355.074.067 355.074.067
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 3.416.471.768 3.416.471.768 88.361.319.257 88.361.319.257
Utang Bank 189.570.269.131 189.570.269.131 98.932.533.193 98.932.533.193
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29. Pengelolaan Modal  

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio 
modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. 
 
Selain itu, Perusahaan dan entitas anak dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan efektif tanggal  
16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar 
penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut 
akan dipertimbangkan oleh Kelompok Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. 
 
Perusahaan dan entitas anak mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan 
perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dan 
entitas anak dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada 
perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. 
 
Kebijakan Perusahaan dan entitas anak adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk 
mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. 
 
Perusahaan dan entitas anak memonitor modal berdasarkan rasio gearing konsolidasian. Rasio gearing 
dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk. Pinjaman bersih dihitung dengan mengurangkan jumlah pinjaman dengan kas dan setara kas. 
 
Rasio gearing pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai 
berikut: 
 

Jumlah Pinjaman 237.856.102.192 217.485.843.526 189.570.269.131 98.932.533.193
Dikurangi: Kas dan Setara Kas (1.862.812.627) (4.157.952.509) (2.540.799.291) (2.502.300.794)

Pinjaman Bersih 235.993.289.565 213.327.891.017 187.029.469.840 96.430.232.399

Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan
  kepada Pemilik Entitas Induk 199.291.843.727 147.516.138.745 53.525.438.978 39.711.487.704

 
 
 
30. Perjanjian dan Perikatan Signifikan 
 

Perusahaan dan entitas anak memiliki perjanjian sewa dengan para pelanggan sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur No. 0002-11-F07-2500340 tanggal 21 Mei 
2010 antara Perusahaan dan XL, sebagaimana dilakukan adendum pada tahun 2011, XL sepakat untuk 
menyewa menara milik Perusahaan dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu 
perjanjian adalah 10 tahun sejak penandatanganan Berita Acara Pengunaan Site (BAPS). 
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Pada tanggal 1 Februari 2012, Perusahaan dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa 
Pemanfaatan Link Transmisi untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa telekomunikasi. Perjanjian ini 
memiliki jangka waktu 2 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan 
kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak selambat-lambatnya 
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini. 

 
 

Berdasarkan perjanjian No. K.TEL.119/HK.810/DTF-A1043300/2010 tanggal 9 Maret 2010, Perusahaan 
mengadakan kerjasama dengan Telkom untuk mengadakan perkerjaan jasa penyediaan sarana 
pendukung CME Nasional selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah 
pihak. 

 
 

Berdasarkan perjanjian No. 036b/procurement/Smartfren/MLA-BTS/V/11 tanggal 9 Mei 2011, Perusahaan 
mengadakan kerjasama dengan Smartfren untuk penyewaan menara telekomunikasi beserta seluruh 
fasilitas pendukungnya untuk jangka waktu 5 tahun. 
 

 
Berdasarkan perjanjian No 398/LGL-MLA-TowerCo/PT Bali Towerindo Sentra/RSS-MM/Tech/VII/2012 
tanggal 31 Juli 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan H3I untuk penyediaan lokasi dan 
fasilitas untuk pengoperasian peralatan komunikasi H3I. Perjanjian ini berlaku 12 tahun dan dapat 
diperpanjang sesuai kesepakatan. 

 
  

Pada tanggal 28 Juni 2011, Perusahaan dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk No. 310001140 
mengenai pengadaan fasilitas infrastruktur telekomunikasi serta 

 untuk penempatan perangkat telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun dan 
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. 

 
 

Pada berbagai tanggal antara 2009 dan 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Axis untuk 
penyewaan menara milik Perusahaan dengan kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu 
perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal serah terima dan dapat diperpanjang dengan opsi bagi  Axis 
untuk memperpanjang 10 tahun atau dalam jangka waktu lain tidak kurang dari 5 tahun sebagaimana para 
pihak dapat menyetujuinya. 

 
Sehubungan dengan rencana merger Axis dan PT XL Axiata Tbk, Axis telah mengajukan penyelesaian 
kontrak lebih awal (early termination) kepada Perusahaan. Perusahaan telah menerima pengajuan Axis 
tersebut dan sedang dalam proses negosiasi dengan Axis terkait early termination sehubungan dengan 
rencana tersebut. 

 

 
  

Berdasarkan perjanjian No. 23a/procurement/Smartfren/PKS-Paramitra/X/11 tanggal 13 Oktober 2011 
antara entitas anak dan Smartfren, Smartfren menyewa menara  BTS milik entitas anak dengan 
kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal serah terima 
dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. 
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Pada tanggal 18 Januari 2012, entitas anak dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk No. 310001286 
mengenai pengadaan fasilitas infrastruktur telekomunikasi serta 

 untuk penempatan perangkat telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun dan 
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

 

 

 
 

Berdasarkan perjanjian No. 555/2818/Dishub-BD 018/Badung/PKS/2007 mengenai Kerjasama Pemerintah 
Kabupaten Badung dengan Perusahaan. Perusahaan adalah pemenang lelang bedasarkan keputusan 
Bupati Badung Nomor 519/02/HK/2007 tentang izin pengusahaan penyediaan infrastruktur menara 
telekomunikasi terpadu di kabupaten Badung. Jangka waktu perizinan selama 20 tahun. 
 

 
Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 1 Maret 2007, Perusahaan menyewa ruangan kantor dari  
PT Wisma Keiai Indonesia yang terletak di Wisma Keiai lantai 2 dengan masa sewa selama 6 (enam) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

 

 
 

Berdasarkan perjanjian No.510.2/361/TAPEM 018/TABANAN/PKS/III/2008 mengenai Kerjasama 
Pemerintah Kabupaten Badung dengan entitas anak. Entitas anak adalah penyelenggara pembangunan 
Menara Telekomunikasi Terpadu di wilayah Kabupaten Tabanan termasuk tetapi tidak terbatas pada 
menara penghubung (Infill Tower) di seluruh wilayah kabupaten Tabanan. Jangka waktu perizinan selama 
20 tahun. 

 
 
31. Gugatan 

 
PT United Towerindo (Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Perusahaan (Tergugat II) di Pengadilan 
Negeri Denpasar dengan nomor perkara No.471/Pdt.G/2011/PN.Dps sehubungan dengan pembongkaran 5 
(lima) menara telekomunikasi milik Penggugat yang berlokasi di Kabupaten Badung. Tergugat I dalam kasus 
ini adalah Pemerintah Kabupaten Badung. Dalam kasus hukum ini, Penggugat telah mengajukan kepada 
Pengadilan untuk mengeluarkan putusan antara lain menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng 
untuk membayar secara tunai kepada Penggugat kompensasi material sebesar Rp 23.956.845.821 ditambah 
bunga 4% per bulan dan kompensasi non material sebesar Rp 100.000.000. 
 
Atas gugatan tersebut, Perusahaan telah menggugat balik Penggugat di pengadilan yang sama dengan 
menyatakan bahwa Penggugat telah mengoperasikan 5 (lima) menara telekomunikasi tersebut di Kabupaten 
Badung tanpa izin dan tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Perusahaan 
mengajukan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan putusan antara lain menghukum Penggugat untuk 
membayar kepada Perusahaan kompensasi material sebesar Rp 50.000.000.000 ditambah Rp 500.000.000 
secara tunai dan kompensasi non material sebesar Rp 500.000.000.000. 
 
Pada tanggal 31 Mei 2012, Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan putusan menolak semua gugatan 
dari Penggugat dan Tergugat II. Saat ini kasus tersebut sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi 
Provinsi Bali. 
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32. Komitmen Pendapatan Sewa Operasi 
 

Pada akhir periode pelaporan, estimasi jumlah pendapatan sewa minimum di masa depan yang dilakukan 
dengan sewa operasi adalah sebagai berikut: 
 

Kurang dari satu tahun 99.479.667.834      80.430.243.388      50.193.389.040      22.359.827.804      
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun 470.110.414.219    354.141.341.607    225.574.871.756    105.985.075.314    
Lebih dari lima tahun 222.180.799.847    192.296.790.510    117.991.589.603    54.115.840.562      
Pendapatan Sewa Periode/Tahun Berjalan 69.160.798.321      65.881.349.604      43.969.122.348      23.127.922.944       

 
 

33. Reklasifikasi Akun 
 
Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2012, 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun dalam laporan 
keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan  
untuk memenuhi ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik 
sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VIII.G.7 yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 
atau setelah tanggal 31 Desember 2012. Atas hal tersebut, Perusahaan telah melakukan penyesuaian nama-
nama pos laporan keuangan, pengelompokan pos-pos laporan keuangan dalam komponen utama yang sama.  
 
Rincian reklasifikasi adalah sebagai berikut: 

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Aset Pajak Tangguhan -- 5.761.100.592          
Liabilitas Pajak Tangguhan (24.144.782.691)       (29.905.883.282)       

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Pendapatan Usaha 65.978.472.902        65.881.349.604        
Beban Pokok Pendapatan 15.950.016.388        19.449.223.801        
Beban Usaha -- 9.362.808.452          
Beban Keuangan -- 24.477.033.683        
Lain-lain - Bersih 372.687.223             455.681.177             
Beban Karyawan 8.919.373.253          --
Beban Umum dan Administrasi 3.424.687.316          --
Beban Penyusutan dan Amortisasi 615.078.414             --
Penghasilan Bunga (68.716.832)              --
Beban Bunga 24.426.421.947        --
Beban Bank 158.937.117             --
Keuntungan(kerugian) kurs mata uang asing - bersih 43.385.585               --

95.675.560.622        95.481.314.027        
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LAPORAN POSISI KEUANGAN
Aset Pajak Tangguhan 573.645.724             3.609.242.911          
Liabilitas Pajak Tangguhan -- (3.035.597.187)         

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Beban Pokok Pendapatan 901.677.962             5.100.188.076          
Beban Usaha -- 8.234.975.972          
Beban Keuangan -- 25.698.205.796        
Lain-lain - Bersih (3.639.578.358)         (3.603.178.806)         
Beban Karyawan 6.810.744.078          --
Beban Umum dan Administrasi 4.616.530.958          --
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.006.211.050          
Penghasilan Bunga (101.259.634)            --
Beban Bunga 25.548.205.796        --
Beban Bank 193.204.629             --
Keuntungan(kerugian) kurs mata uang asing - bersih 29.088.360               --
Amortisasi Goodwill 65.366.197               --

36.003.836.762        36.003.836.762        
 

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Beban Pokok Pendapatan 5.458.505.574          8.547.692.471          
Beban Usaha -- 7.578.912.858          
Beban Keuangan -- 21.103.819.257        
Lain-lain - Bersih 381.060.932             (45.883.201)              
Beban Karyawan 5.502.307.135          --
Beban Umum dan Administrasi 4.423.107.952          --
Beban Penyusutan dan Amortisasi 742.684.668             --
Penghasilan Bunga (473.804.314)            --
Beban Bunga 21.101.319.257        --
Beban Bank 23.804.173               --
Keuntungan(kerugian) kurs mata uang asing - bersih (590.470)                  --
Amortisasi Goodwill 26.146.478               --

37.184.541.385        37.184.541.385        
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34. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan 

 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 118 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat 
dihadapan notaris Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk 
mendirikan perusahaan bernama PT Paramitra Media Interaktif (PMI) dengan modal dasar sebesar  
Rp 1.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor senilai  
Rp 250.000.000. Kepemilikan Perusahaan di PMI sebesar 99,60% . Akta pendirian ini telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya 
No.AHU-03026.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014. 

 
 Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 119 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan notaris 

Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, menyetujui untuk meningkatkan modal dasar PT Paramitra 
Intimega (PIM) dari Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 30.000.000.000 serta meningkatkan modal 
ditempatkan dan disetor dari Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 30.000.000.000 dengan menerbitkan saham 
baru sebanyak 200.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100.000. Setelah peningkatan modal ditempatkan 
dan disetor terebut, kepemilikan Perusahaan di PIM sebesar 99,99%. Atas perubahan modal tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam 
surat keputusannya No. AHU-01965.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014. 

 
 Berdasarkan Surat Penawaran Kredit No. OL.320/2013/CM/CR-AO/TH tanggal 6 Desember 2013 dari 

Bank Sinarmas, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas untuk sejumlah 
senilai Rp 49.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal pengikatan kredit (termasuk  

 12 bulan). 
 

35. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian 
 
Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dari 
Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian untuk 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dengan perubahan pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, 
laporan arus kas konsolidasian dan tambahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 33, 34, dan 35 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terdahulu. 

 
 
36. Tanggung Jawab dan Penerbitan Kembali atas Laporan Keuangan Konsolidasian 

Interim  
 

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian 
interim. Laporan keuangan konsolidasian interim telah diotorisasi untuk diterbitkan kembali oleh Direksi pada 
tanggal 30 Januari 2014. 

 
Tandatangan untuk diterbitkan: 
 
 
 
 
 
 
Direksi 

 
 
 
 
 
 
 
Manager Accounting 
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Lampiran I 
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk 
(Entitas Induk) 
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Pada Tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan  2010  
 (Dalam Rupiah Penuh) 
 

Kas dan Setara Kas 1.627.356.340 4.137.737.557 2.508.360.983 255.606.461
Piutang Usaha 36.083.298.393 17.611.975.881 14.873.886.306 9.364.532.758
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha 9.566.507.192 4.623.051.728 2.546.348.613 734.946.046
Persediaan 2.332.588.191 514.742.794 -- --
Pajak Dibayar Dimuka 1.863.210.294 1.455.346.812 1.451.844.462 808.694.575
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 31.938.511.236 23.516.557.533 16.684.250.134 13.148.295.402
Jumlah Aset Lancar 83.411.471.646 51.859.412.305 38.064.690.498 24.312.075.242

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 356.826.369 439.757.941 749.300.318 132.145.906
Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang 26.757.375.927 17.461.017.745 7.641.217.703 6.509.427.296
Investasi pada Entitas Anak 9.999.900.000 7.142.900.000 7.142.900.000 7.142.900.000
Properti Investasi 434.947.033.056 337.549.446.705 185.635.848.194 167.476.307.926
Aset Tetap 2.382.214.256 652.582.938 512.259.760 722.081.959
Aset Pajak Tangguhan -- -- -- 1.812.934.428
Jumlah Aset Tidak Lancar 474.443.349.608 363.245.705.329 201.681.525.975 183.795.797.515

Utang Usaha 33.870.884.730 28.886.454.841 3.734.187.699 4.163.578.999
Beban Akrual 1.799.532.405 1.001.812.840 516.929.079 269.264.547
Utang Pajak 733.557.133 909.311.203 1.712.021.982 888.941.704

Utang Pihak berelasi Non-Usaha -- -- -- 6.000.000.000
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 2.002.579.057 -- 221.270 84.921.008.178
Bagian Jangka Pendek dari:
  Utang Pembiayaan Konsumen 185.177.875 -- -- --

Pendapatan Ditangguhkan 50.300.094.396 21.800.960.558 16.943.073.532 8.066.560.000
Utang Bank Jangka Panjang 66.650.932.302 17.941.317.253 19.898.297.002 5.319.479.162

Jumlah Liabiltas Jangka Pendek 155.542.757.898 70.539.856.695 42.804.730.564 109.628.832.590

Pendapatan Diterima Dimuka 3.201.000.000 -- -- --
Utang Pihak Berelasi - Non Usaha -- -- -- --
Utang Bank Jangka Panjang 134.342.463.879 162.754.976.246 132.671.972.129 53.613.054.031
Utang Pembiayaan Konsumen 213.210.500 -- -- --
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 1.896.404.016 1.271.828.840 631.012.299 363.049.291
Liabilitas Pajak Tangguhan 50.519.164.232 29.905.883.282 3.035.597.187 --
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 190.172.242.627 193.932.688.368 136.338.581.615 53.976.103.322

Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham
(2012, 2011 dan 2010: Rp 1.000.000 per saham)
Modal Dasar - 2.000.000.000 saham
(2012:50.980 saham, 2011 dan 2010: 5.000 saham)
Modal Ditempatkan dan Disetor - 509.800.000 saham
(2012:50.980 saham, 2011 dan 2010: 5.000 saham) 50.980.000.000 50.980.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Uang Muka Setoran Modal -- -- 45.980.000.000 45.980.000.000
Saldo Laba (Defisit) 161.159.820.729 99.652.572.571 9.622.904.294 (6.477.063.155)
Jumlah Ekuitas 212.139.820.729 150.632.572.571 60.602.904.294 44.502.936.845
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Lampiran II
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk 
(Entitas Induk) 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
 (Dalam Rupiah Penuh) 

 

68.199.275.857 44.267.600.642 64.738.160.622 43.084.389.741 23.011.094.610

17.580.745.931 12.119.944.786      19.523.911.766 455.273.435 5.212.726.110

Beban Usaha (9.210.728.309) (6.690.498.620)      (8.968.018.327) (11.206.261.230) (9.639.389.663)

41.407.801.617 25.457.157.236 36.246.230.529 31.422.855.076 8.181.537.710

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi 57.084.465.035 68.022.939.535      102.065.937.716 9.080.160.491 17.690.433.006
Beban Keuangan (17.033.795.742) (15.469.852.867)    (20.967.984.833) (23.165.139.790) (17.656.045.223)
Lain-lain - Bersih 662.058.198 (285.521.875) (444.229.040) 3.610.623.287 (379.878.483)

82.120.529.108 77.724.722.029 116.899.954.372 20.948.499.064 7.813.488.137

Beban Pajak (20.613.280.950) (16.184.904.538)    (26.870.286.095) (4.848.531.615) (1.759.755.070)

61.507.248.158 61.539.817.491      90.029.668.277 16.099.967.449 6.053.733.067

-- -                            -- -- --
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Lampiran III 
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk (Entitas Induk) 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
(Dalam RupiahPenuh) 
 

Penambahan Modal Saham -- 45.980.000.000 -- -- 45.980.000.000
Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi -- -- -- 18.304.819.152 18.304.819.152
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- 6.053.733.067 6.053.733.067

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- 16.099.967.449 16.099.967.449

Reklasifikasi Uang Muka Setoran Modal 45.980.000.000 (45.980.000.000) -- -- --
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan -- -- -- 61.539.817.491 61.539.817.491

Reklasifikasi Uang Muka Setoran Modal 45.980.000.000 (45.980.000.000) -- -- --
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- 90.029.668.277 90.029.668.277

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan -- -- -- 61.507.248.158 61.507.248.158
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Lampiran IV 
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk (Entitas Induk) 
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

Penerimaan Kas dari Pelanggan 93.787.856.746 58.267.339.036 76.971.490.882 58.762.621.742 25.500.998.208
Pembayaran kepada Pemasok (14.094.487.926) (18.231.183.059) (15.496.851.819) (17.963.075.795) (13.340.416.408)
Pembayaran kas ke karyawan (8.694.015.886) (5.599.083.021) (7.442.456.028) (6.132.269.938) (4.924.904.867)
Pembayaran Pajak - pajak (554.920.012) (517.963.947) (517.963.947) (937.382.865) (622.243.910)
Penerimaan dari Pajak 856.748.105 348.002.848 348.002.848 168.851.384 --
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito 60.630.522 51.206.671 66.849.269 91.379.772 51.589.589
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 71.361.811.549 34.318.318.528 53.929.071.205 33.990.124.300 6.665.022.612

Perolehan Aset Tetap (2.448.170.276) (749.634.396) (865.599.806) (461.459.298) (40.365.225)
Penjualan Aset Tetap -- -- -- -- 3.800.000
Pembayaran sewa lahan dibayar dimuka (13.100.687.931) (11.673.985.474) (16.618.292.643) (1.661.488.882) (100.000.000)
Properti Investasi (51.810.397.783) (26.110.389.209) (37.517.203.548) (8.617.890.098) (9.225.961.853)
Angsuran leasing (26.569.200) -- -- -- --
Penambahan Aset Lain-lain -- -- -- -- --
Pembelian saham entitas anak dari pihak nonpengendali (2.857.000.000) -- -- -- --
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (70.242.825.189) (38.534.009.079) (55.001.095.997) (10.740.838.278) (9.362.527.078)

Pembayaran Liabilitas Anjak Piutang -- -- -- (84.920.786.908) (79.213.092)
Utang Jangka Panjang

Penerimaan 41.825.200.000 39.222.400.000 49.799.600.000 99.057.657.968 18.000.000.000
Pembayaran (21.523.710.778) (15.125.124.974) (21.320.698.173) (5.419.922.030) (2.408.466.807)

Pembayaran beban keuangan (16.828.851.216) (15.833.902.297) (21.374.499.799) (23.713.466.670) (23.129.032.314)
Pembayaran kepada pihak berelasi (7.106.900.000) (3.288.000.000) (4.403.000.000) (6.000.000.000) 6.000.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (3.634.261.994) 4.975.372.729 2.701.402.028 (20.996.517.640) (1.616.712.213)

(2.515.275.634) 759.682.177 1.629.377.236 2.252.768.382 (4.314.216.679)
4.894.417 (46.150) (662) (13.860) 2.015.961
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Lampiran V 
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk (Entitas Induk) 
PENGUNGKAPAN LAINNYA 
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2013 dan 2012  
Dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010  
(Dalam Rupiah Penuh) 

 
 
1. Laporan Keuangan Tersendiri 
 

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas 
Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan 
konsolidasian. 

 
 

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak 
 

   
PT Paramitra Intimega Bali 99,99% 

 
 

3. Metode Pencatatan Investasi 
 

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat  
menggunakan metode biaya perolehan. 
 
 
 
 

Disetujui oleh 
 
 
 
 
 

Direktur Akuntansi Manajer Akuntansi 
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XVII. LAPORAN PENILAIAN 
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN  UMUM  SAHAM DAN 
PENERBITAN WARAN 

 
Penawaran Umum Perdana ini terdiri dari sebanyak 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) Saham Biasa 
Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga 
Penawaran sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham dan sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh 
enam juta) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan 
kepada publik. Waran Seri I tersebut diberikan dengan cuma-cuma sebagai insentip khusus bagi para Pemegang 
Saham baru. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham baru dan namanya tercatat dalam Daftar 
Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal  
10 Maret 2014 akan mendapatkan 2 (dua) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma dimana setiap 1 (satu) Waran 
Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan 
dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan 
sebesar Rp Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham. 
 
KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN 
 

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) 
Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga 
penawaran sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah) setiap saham. Saham 
tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia. 
 

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya saham-
saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan. 
 

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I 
 

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan seluruhnya sebanyak 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta) 
Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham baru Perseroan yang 
namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
pada tanggal penjatahan 10 Maret 2014. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan 
Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bali Towerindo Sentra Tbk No. 55 Tanggal 11 Desember 2013 
sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 84 Tanggal 30 Januari 2014 dan Addendum II No. 68 
Tanggal 25 Februari 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. 
 

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran 
Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang 
tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan 
dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja. 
 

1. Definisi 
 

a.  Waran Seri I berarti Surat Kolektip Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang 
memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang 
berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli Saham Hasil 
Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan 
Peraturan Pasar Modal yang berlaku. 

 
b.  Surat Kolektip Waran Seri I adalah bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang 

diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain 
yang dianggap perlu. 
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c.  Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. 
 
d Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I 

dan sebagai harga awal pelaksanaan akan ditentukan kemudian dalam perjanjian tambahan/perubahan 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

 
e.  Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil 

Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi 
bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama 
dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian 
Sentral Efek Indonesia yang berlaku. 

 
2. Hak Atas Waran Seri I 
 

Para Pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum 
Perseroan pada tanggal penjatahan 10 Maret 2014, dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah. 
 
Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I 
tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas 
pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen 
yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih 
dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari. 

 
3.  Bentuk dan Denominasi 
 

Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan dalam bentuk mata uang Rupiah. 
 
Waran Seri I ini terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 13 Maret 
2014 sampai dengan 12 Maret 2019. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita, 
sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I 
Penawaran Umum PT Bali Towerindo Sentra Tbk No. 55 Tanggal 11 Desember 2013 berikut dengan 
Addendum I No. 70 Tanggal 25 Februari 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku 
Daftar Pemegang Waran Seri I.  

 
4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan 
 

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak 
untuk melakukan pembelian 1(satu) saham biasa dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I yang 
dimilikinya pada setiap hari kerja selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan membayar Harga 
Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham, atau Harga Pelaksanaan baru bila terjadi 
penyesuaian. Pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru Perseroan 
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. 

 
5. Jangka Waktu Waran Seri I 

 
 Jangka waktu Waran Seri I adalah 5 (lima) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri 

I yang paling awal di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 1 (satu) hari kerja 
sebelum tanggal hari ulang tahun kelima pencatatan Waran tersebut dan tidak dapat diperpanjang lagi.  
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6.  Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I 
 
 Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk merubah 

jangka waktu Waran Seri I, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri I 
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan. Dalam hal ini, 
Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia berperedaran luas yang salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan. 
Pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 
ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambat-lambatnya dalam 21 (dua puluh 
satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) 
tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada 
Perseroan maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut. 

 
 Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan melalui Akta Notaris yang 

mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak tanggal Akta perubahan dibuat. 
 
7.  Masa Perdagangan Waran Seri I 
 
 Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri I 

pada Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 13 Maret  2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019. 
 
8. Masa Berlaku Pelaksanaan 
 
 Masa berlaku Pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan 

yaitu tanggal 13 September 2014 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke 5 
(lima) pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 12 Maret 2019. 

  
 Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham 

baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran 
Seri I berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teroritis, Waran Seri I 
yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap 
Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan 
Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak 
dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. 

 
9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I 

 
a.  Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, setiap 

Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang 
dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I 
berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.  

 
b.  Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I. 
 
c.  Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya 

menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran 
Seri I: 
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i.  Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran Seri I. 
ii.  Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh 

Pemegang Waran Seri I kepada Emiten. 
 

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

 
d Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik 

kembali. 
 
e.   Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu 

Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham. 
 
f.  Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen 

Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen 
Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang 
Waran Seri I. 

 
 Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta Konfirmasi dari Bank 

dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah 
diterima dengan baik (in good funds) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I 
dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada 
Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas. 

 
 Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola 

Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya 
atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. 

 
 Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima 

persetujuan Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen 
Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan 
Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang 
Waran Seri I. 

 
g. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar 

dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam 
Perseroan. 

 
h.  Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi 

saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek. 
 
 
 
 
 
 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

173

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I 
 

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham biasa dapat melakukan 
pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran 
tunai (in good funds) dalam Rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut : 

 
Bank Sinarmas 

Cabang Thamrin, Jakarta 
No. Rekening : 0030472098 

Atas : PT Bali Towerindo Sentra Tbk 
 

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri I menjadi saham 
ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I. 

 
11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I 
 
 Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham. 
 
 Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga 

pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana harga 
pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan 
melakukan pembulatan ke bawah. 

 
 Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di 

bawah ini: 
 

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan, 
peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split).   

   
     harga nominal baru setiap saham   
Harga Pelaksanaan baru = ––––––––––––––––––––––––––– x   A 
     harga nominal lama setiap saham  
  
     harga nominal lama setiap saham  
Jumlah Waran Seri I baru = ––––––––––––––––––––––––––– x   B 
     harga nominal baru setiap saham 

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

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

 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

174

b. Perubahan jumlah saham Peseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, 
konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, maka 
jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja. 

    
                A   
Harga Pelaksanaan baru =    ––––––––––    x   X 
            (A + B)  
 
 
A  =  jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham 

dividen. 
B  =  jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau    
          saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau  peleburan. 
X   =  harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama 

 
Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif 
yang diumumkan di dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan 
memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. 

 
c. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami 

perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja. 
 

 
            (C - D)  
Harga Pelaksanaan Seri I baru   =         –––––––––––   x   X 
               C 

  
C  =  harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas 
X  =  harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama 
D  =  harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula: 

 
         (C - F) 
  
         (G + 1) 
 

F   =  harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (Right) 
G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek  
terlebih dahulu (Right)  
 
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham 
tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas. 
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12. Status Waran Seri I 
 
 Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I Atas Nama yang dapat diperdagangkan selama 

5 (lima) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut 
dan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dengan memperhatikan 
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
 Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 

(satu) Waran Seri I atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan 
jumlah Waran Seri I yang bersangkutan. 

 
 Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, 

menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham 
dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu 
yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa 
Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham. 

 
13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I 
 
 Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I 

diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. 
Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang sah akan memiliki hak yang sama 
dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

 
14. Daftar Pemegang Waran Seri I 
 
 Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang 

WaranSeri I yang di dalamnya tercantum nomor Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I 
serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. 

 
 Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri 

I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan 
pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I untuk kepentingan 
Perseroan. 

 
15. Pengelola Administrasi Waran Seri I 
 
 Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut: 

 
PT. Sinartama Gunita 

  Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 

Telepon.:(62-21) 392 2332, Fax.(62-21)-(392-3003) 
e-mail : helpdesk1@sinartama.co.id 

 
Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi 
Waran Seri I dan Pengelolaan Administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sehubungan dengan 
transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi 
termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan. 
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16. Peralihan Hak Atas Waran Seri I 
 
 Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan 

warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri 
I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai 
hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
 Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari 

Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I 
menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan 
kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk 
mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan 
haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan 
untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan Perseroan. 

 
 Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang 

mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan, maka  mereka yang secara 
bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri I tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah 
seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang akan dimasukkan  
ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri Idan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah Waran 
Seri I bersangkutan dan berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada 
Pemegang Waran Seri I tersebut. 

 Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri 
I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen 
pendukung termasuk surat Persetujuan Direksi Perseroan sehubungan dengan peralihan hak atas Waran 
Seri I. 

 Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola 
Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan 
mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan Akta hibah yang telah 
ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya 
peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. 

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun 
pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari 
peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. 

17. Penggantian Surat Kolektip Waran Seri I 

 Apabila Surat Kolektip Waran Seri I mengalami kerusakan atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab 
lain yang ditetapkan oleh Perseroan, pemegang Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan harus 
mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk memberi pengganti  Surat 
Kolektip Waran Seri I. 

 Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah 
tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana asli Surat Kolektip Waran Seri I yang rusak atau tidak 
dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan. 
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 Apabila Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektip Waran Seri I tersebut 
akan diterbitkan Surat Kolektip Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang 
cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran 
Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan Kustodian 
Sentral Efek Indonesia. 

 Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-
jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta 
penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita 
Perseroan. 

 Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian 
Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Dalam hal ini, semua biaya 
yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak atau 
tidak dapat dipakai lagi ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektip 
Waran Seri I tersebut. 

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi 

 Jika selama masa laku pelaksanaan Waran Seri I:  

- Terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan 
tersebut diambil Perseroan wajib memberitahu kepada pemegang Waran Seri I dan Perseroan memberi 
hak kepada pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut 
berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki oleh pemegang Waran Seri I; 

- Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang 
menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan 
Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran 
Seri I yang berlaku.  

Semua Waran Seri I yang belum dilaksanakan pada tanggal keputusan tersebut berlaku efektif menjadi 
kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk tujuan apapun dan pemegang Waran Seri I yang bersangkutan tidak 
dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. 

19. Hukum yang Berlaku 

 Syarat dan Kondisi Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik 
Indonesia. 

 
 

 

UNTUK MENJADI PERHATIAN BAGI PARA PEMEGANG WARAN  SERI I 
 
A. APABILA TERJADI PERUBAHAN JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PEMBAGIAN SAHAM 

BONUS ATAU SAHAM DIVIDEN, KONVERSI ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DI KONVERSI MENJADI 
SAHAM, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN; DAN/ATAU 

B. PENGELUARAN SAHAM BARU DENGAN CARA  PENAWARAN UMUM TERBATAS. 
 
MAKA JUMLAH WARAN SERI I TIDAK AKAN MENGALAMI PERUBAHAN DAN YANG BERUBAH HANYALAH HARGA 
PELAKSANAANNYA SAJA. 
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XIX.  ANGGARAN DASAR 
 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1 

 
1. Perseroan terbatas ini bernama PT. BALI TOWERINDO SENTRA Tbk., (selanjutnya dalam Anggaran 

Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Badung - Bali. 
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah 

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. 
 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 
Pasal 2 

 
Perseroan didirikan sejak tanggal enam Juli dua ribu enam (06-07-2006) dan telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh delapan November dua ribu 
enam (28-11-2006) Nomor:  W16-00119 HT.01.01-TH.2006 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas 
lamanya. 
 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa. 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai berikut : 
a. Kegiatan utama Perseroan, yaitu perdagangan alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha 

di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pembelian, pengelolaan dan penyewaan bangunan 
dan infrastruktur, termasuk diantaranya menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sarana 
telekomunikasi, jasa konsultasi di bidang instalasi telekomunikasi;  serta melakukan penyertaan 
saham (investasi) pada perusahaan lain. 

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu jasa konsultasi manajemen dan pengembangan 
sumber daya manusia, jasa telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyediaan instalasi 
perangkat telekomunikasi, perawatan sarana jaringan/perangkat telekomunikasi, jasa pengelolaan 
dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan serta fasilitasnya. 

 
M O D A L 

Pasal 4 
 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 
2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).  

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,49% (dua puluh lima koma empat sembilan 
persen) atau sejumlah 509.800.000 (lima ratus sembilan juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp50.980.000.000 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta 
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai 
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. 

3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak 
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a.   benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat 

pemanggilan rapat umum pemegang saham mengenai penyetoran tersebut; 
b.   benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 
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c.   memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dengan korum sebagaimana diatur 
dalam angka 15 huruf c butir 1 peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal empat belas Mei dua ribu delapan 
(14-05-2008) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. 

d.   dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang 
tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; 

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 OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan/portepel akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan 
harga tersebut tidak di bawah pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam 
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa 
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

5. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat 7 Pasal 4 ini, jika saham yang masih dalam simpanan akan 
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu 
(selanjutnya disingkat dengan “Penawaran Umum Terbatas”) kepada para pemegang saham, maka 
seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli 
saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut juga “Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu disingkat “HMETD”) seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional); HMETD 
tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar 
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
-   Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum 

terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. 

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

-   Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak 
atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang 
dimilikinya, dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada 
Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak 
membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah 
HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

-   Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian: 
(i)   Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut 

jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli 
siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap 
dalam simpanan Perseroan; 

(ii)   Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah 
ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak 
sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan 
kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib 
dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih 
ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
tersebut;  

-   demikian dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan  
di bidang Pasar Modal.  
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6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak 
mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi 
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan 
perundang- undangan di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh 
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut “Efek Bersifat Ekuitas”).  

7. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan olehPerseroan kepada para pemegang efek 
yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh sahamseperti 
obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan 
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham 
dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli 
terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan 
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  

8. Direksi berwenang mengeluarkan saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang 
mengandung hak untuk  memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya 
dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) 
sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memberikan HMETD kepada para 
pemegang saham  yang ada;  
-   Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) kepada pemegang Saham, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:  
-   ditujukan kepada karyawan Perseroan;  
-   ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang 

telah dikeluarkan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham; 
-   dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat umum 

pemegang saham; dan/atau dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang 
memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;  

-   Saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan 
tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak lain dengan harga, jumlah, jangka waktu dan 
persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasal Modal.  

9. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan 
modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4, 5, 6, 7 dan 8 Pasal ini berlaku pula secara mutatis 
mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut;  

10. 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 

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% 
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:  
a.   telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham untuk menambah modal dasar; 
b.   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 penambahan modal dasar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik  Indonesia; 

d.   Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud-dalam butir c di atas tidak terpenuhi 
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal 
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat “UUPT”) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan 
setelah jangka waktu dalam butir c di atas ini tidak terpenuhi. 

e.   Persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas ini 
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d 
di atas.  
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-   Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah 
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling 
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama 
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi 
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri 
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 

12. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:  
a.   jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan; 
b.   pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya 

telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk 
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi 
persyaratan dalam peraturan -perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa 
Efek di tempat di mana  saham-saham Perseroan dicatatkan. 

  
S A H A M 

Pasal 5 
 

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

2. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 UUPT.  

3. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai nominal saham, ketentuan mengenai 
perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan 
pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan tindak 
Perseroan yang mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.  

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu 
yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan. setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.  

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

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan 
mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.  

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal dan UUPT. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai 
nominal; serta Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;  

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

9. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan  
di bidang  Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. 

 
SURAT SAHAM 

Pasal 6 
 

1. Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut: 
a.   Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian 

dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham 
atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 
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b.   Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan 
Penyimpanan, atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), 
diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi 
Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. 

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) 
saham  atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 

3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: 
a.   Nama dan alamat para pemegang saham; 
b.   Nomor surat saham; 
c.   Tanggal pengeluaran surat saham; 
d.   Nilai nominal saham.  

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:  
a.   Nama dan alamat pemegang saham; 
b.   Nomor surat kolektif saham 
c.   Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 
d.   Nilai nominal saham; 
e.   Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.  

5. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan 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 dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya;  
f.   Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi Pencatatan Saham;  

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau 
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus 
dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan  dari seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat 
Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan dapat 
dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau 
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham 
tersebut dicatatkan 

 
SURAT SAHAM PENGGANTI 

Pasal 7 
 

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan 
menerima bukti yang cukup, bahwa:  
a.   surat saham tersebut rusak; 
b.   pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham 

tersebut; dan asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan 
dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. 

c.   asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti. 
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan 

menerima bukti yang cukup, bahwa:  
a.   surat saham tersebut hilang;  
b.   pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham 

tersebut; dan 
c.   pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham memberikan jaminan yang 

dipandang cukup oleh Direksi.  
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang 

bersangkutan.  
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4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam 
hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang, dengan menyebutkan alasannya 
-   Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi, hal mana harus 

dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.  
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-

saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum 
pengeluaran pengganti surat saham dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham saham Perseroan dicatatkan.  

6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat 
saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham 
pengganti.  

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk 
pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. 

 
PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 8 
 

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :  
a.   saham dalam Penitipan Kolektif  pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat 

dalam buku Daftar Pemegang Saham -Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian; 

b.   saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam 
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian 
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian 
atau  Perusahaan Efek tersebut; 

c.   apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio 
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham 
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk 
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif 
tersebut; 

d.   Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang 
Saham Perseroan; 

e.   Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak 
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -menjadi atas nama Pihak yang 
ditunjuk 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; 

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

g.   dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan 
Perseroan adalah sepadan dan dapatditukarkan antara satu dengan yang lain; 

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

i.   Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut 
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk 
pemeriksaan perkara pidana. 
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j.   pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang 
dimilikinya pada rekening tersebut; 

k.   Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah 
saham Perseroan yang dimiliki oleh -masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian 
dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,  untuk 
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; 

l.   Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang 
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana  berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak 
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan 
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut 
selambat-lambatnya 1 (satu) harikerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;  

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan 
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank 
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening 
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; 

n.   Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada  Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian; dan  

o.   batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham 
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif 
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan 
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham 
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan  kepada Perseroan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham 
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. 

p.   Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-
saham Perseroan dicatatkan. 

 
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS  

Pasal 9  
 
1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat 

kedudukan Perseroan.  
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :  

a.   nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau 
pihak lain  yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

b.   jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham  yang dimiliki para pemegang saham;  
c.   jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d.   nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan 

tanggal perolehan hak gadai tersebut; 
e.   keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;  
f.   keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;  

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota 
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal 
saham itu diperoleh. 
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-   Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara  Daftar Pemegang Saham dan Daftar 
Khusus sebaik-baiknya.  

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara 
tertulis. 
-   Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan 

pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang 
Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh 
Direktur Utama dan Komisaris Utama. 

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham 
atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan 
diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. 

7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada  
seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.  

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) 
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. 
-   Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus 

mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan 
yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai 
pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.  

-   Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan 
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham 
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya 
pemegang saham yang sah atas saham (-saham)  tersebut.  

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk 
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. 
-   Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan 

mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut 
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus 
dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang  Pasar 
Modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan 

 
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 10 
 

1. a.  Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh 
atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima 
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  

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

2. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat 
diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang 
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran 
dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan  
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan 
atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.  

4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak 
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan 
dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.  
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5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib 
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada  pihak yang akan memindahkan haknya selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh 
Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar 
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

6. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar  dalam Daftar 
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru 
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek   
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham  atau 
karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat 
dengan mengajukan bukti-bukti  haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh 
Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham 
tersebut. 
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu 
dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.  

8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yangdiperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi 
peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat  
di mana saham-saham tersebut dicatatkan. 

 
D I R E K S I  

Pasal 11  
 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi.  
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur 

Utama.  
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan 

tersebut berlaku  sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia 
(mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 
(lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham.  

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan 
rapat umum pemegang saham.  

5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota 
Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. 
-   Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat  tersebut kecuali bila tanggal 

pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.  
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan 
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya 
apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.  

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara 
tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 
(enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 
-   Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 

tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi 
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.  

8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban 
menyelesaikan tugas dan tanggung -jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
-   Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ---diri diberikan setelah rapat 

umum pemegang saham tahunan membebaskannya 
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9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi 
kurang dari 2 (dua) orang, maka penguduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh rapat umum 
pemegang saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal 
jumlah anggota Direksi.  

10. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris 
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 pasal 
ini;  

11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota 
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau Rapat Umum Pemegang 
Saham dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah 
jumlah anggota Direksi baru. 
-   Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan 

atau atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa 
masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari 
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang 
masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang 
saham.  

12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : 
a.   dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau 
b.   tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  yang berlaku; atau 
c.   meninggal dunia ; atau 
d.   diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang 
saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan 
Komisaris.  

14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah 
anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah 
terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

15. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum 
memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan 
kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama 
sebagai.Direktur Utama 
-   Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku  ketentuan dalam pasal 15 ayat 10 

anggaran dasar ini 
 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 
Pasal 12 

 
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam 

mencapai maksud dan tujuannya. 
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya 

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar Pengadilan 

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain 
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :  
a.   meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan 
b.   menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan 

memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; 
c.   melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal -dalam perusahaan lain tanpa 

mengurangi ijin yang berwenang; 
d.   mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain/badan hukum lain; 
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e.   mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan 
dengan nilai kurang atau sampai dengan  50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) 
Perseroan; 

f.   melakukan transaksi atau tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan atau 
penurunan (dilusi) jumlah kepemilikan/penyertaan saham di Perseroan; 

g.   mengubah kegiatan usaha Perseroan;  
-  harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta-akta/surat-surat yang berkenaan 

turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.  
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau  

dengan nilai sebesar 100 % (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50 % 
(lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi 
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat 
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat 2 anggaran dasar Perseroan. 

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham 
Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; 

6. 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana salah satunya adalah Direktur Utama atau Direktur Operasional 
dan satu yang lainnya adalah Wakil Direktur Utama atau Direktur Keuangan, berhak dan berwenang 
bertindak untuk  dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi  berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih 
untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat 
kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu 

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam 
hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap 
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi. 

9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara 
kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan 
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham 
dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 anggaran dasar 
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.1 
tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 

10. 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, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
RAPAT DIREKSI 

Pasal 13 
 

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh 
salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan 
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama 
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh 
Perseroan  dengan hak suara yang sah.   

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut 
ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.  
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3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara  tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung  
dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat 
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang 
mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Presiden 
Direktur.  

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.  
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat 

mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. 
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak 

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat.   

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama atau 
Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat 
tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.  

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain 
berdasarkan surat kuasa.   

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili 
oleh seluruh anggota Direksi.   

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
- Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan 

pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota 
Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.   

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka keputusan diserahkan 
kepada Rapat Umum Pemegang Saham.  

11. a.  Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) 
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.   

 b.  Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang 
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya  harus menyatakan sifat 
kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara 
mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.   

 c.  Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan 
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat 
menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.  

12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi 
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan.  
-  Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak 

disyaratkan.  
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang 

sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,  baik untuk 
para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.   

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat 
Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-
usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan  mengenai usul yang 
diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.  
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DEWAN KOMISARIS 
Pasal 14  

 
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari 

seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.  
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan 

Dewan Komisaris atau berdasarkanpenunjukan dari Dewan Komisaris.  
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, 

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum 
pemegang saham Perseroan; 

4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan 
keputusan rapat umum pemegang saham.  

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya 
belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila Rapat Umum Pemegang 
Saham menentukan lain.  

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan 
secara tertulis kepada Perseroan, dan  
- Perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan 

permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 
(enampuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;  

- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 
tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.  

- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap 
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru 
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.  

8. Dalam hal rapat umum pemegang saham memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 5 pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus 
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang 
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri 
rapat yang bersangkutan.  

9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan 
Komisaris tersebut: 
a.   dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau   
b.   dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau  
c.   meninggal dunia; atau  
d.   diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  

10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk:  
a.   Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau  
b.   Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau  
c.   Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untukmengisi suatu lowongan; atau  
d.   Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru; Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk 

menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang 
mengundurkan diri, atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan anggota 
Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan 
anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris 
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yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang 
saham.  

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham. 

12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota 
Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan 
dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk 
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal.  

13. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum 
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan 
Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung 
jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. 

 
TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS 

Pasal 15 
 

1. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.  

2. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas 
tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 

3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing  atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, 
kantor-kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam 
kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan 
mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak  
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.  

4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana  
diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara 
rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.  

5. 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 Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau 
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada 
seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden 
Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.  

6. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat 
memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya  (jabatan mereka) 
dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan 
anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan 
menyebutkan alasannya.  

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka 
perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 45 
(empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; 
Apabila rapat umum pemegang saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari 
setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan 
yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; 
Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah 
anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau 
diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang 
diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang 
diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.  

8. Dalam hal rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini tidak dapat 
mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam rapat umum pemegang 
saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.  
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9. Rapat tersebut pada ayat 7 pasal ini 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 Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. 
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. 
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang 
saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.   

10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada 
yang bersangkutan, disertai alasannya.  

11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga 
tidak ada Direksi, maka seluruh Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau 
lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas 
nama serta mewakili Perseroan.  

 
RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 16 
 

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap 
perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau 
atas permintaan 1 (satu) pemegang saham  atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) 
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan  hak suara yang sah.  

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 
anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan 
Komisaris.  

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung 
dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan 
secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum  Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih 
singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut 
ditetapkan oleh Presiden Komisaris . 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, 
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun 
juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat.  

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.  
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek  

di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan 
dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah 
dan mengikat.  

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak ada atau 
berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat 
diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir 
dalam Rapat tersebut.  

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota 
Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.  

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. 

 
 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

193

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

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku 
pimpinan rapat yang memutuskannya.  

11. a.   Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) 
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.  

b.   Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung 
maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang 
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat 
kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan 
suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika 
Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.  

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

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani  oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota 
Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.  
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.  

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai Dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan 
bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang 
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.   

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa 
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah 
diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris 
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan 
tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.  

 
Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan 

Pasal 17 
 

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan 
Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun bukuPerseroan dimulai.  

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.  

3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh 
satu)Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.  

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani 
oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau DewanKomisaris yang tidak menandatangani 
laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah 
tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT. 

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut 
disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Direksi.  

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.  
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7. a.    Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari Laporan Keuangan dalam 2 
(dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar 
atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, setelah tahun 
buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  

b.   Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 
(dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar 
atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.  

c.   Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib 
diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

. 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 18 
 

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :  
a.   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar 

ini.   
b.   Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan.   

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas 
dinyatakan lain.  

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.  
4. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian 

dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi 
atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan 
UUPT. 

5. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang 
saham tahunan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat 4 pasal ini, maka: 
a.   permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dapat diajukan kepada Ketua OJK;  
b.   atas persetujuan Ketua OJK, maka rapat umum pemegang saham dilaksanakan oleh pemegang 

saham yang meminta penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dengan biaya dari 
Perseroan; dan 

c.   Korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat 
umum pemegang saham ditetapkan oleh Ketua OJK. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

Pasal 19 
 

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan setiap-tahun sekali, selambat-lambatnya dalam 
bulan Juni. 

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut :  
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan 

Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan 
mengenai perkembangan Perseroan  dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan 
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 
mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.  

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.  
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 

dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.  
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d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan 
Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris.  

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, 
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.  

4. Dalam acara rapat umum pemegang saham tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan 
oleh:  
a.   Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 

per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak 
suara yang sah;  

b.   Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.  

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

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

Pasal 20 
 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap 
perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 
bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan 
Perseroan dengan hak suara. 
 

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN 
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - 

Pasal 21 
1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham 

harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya 
atau di tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja 
dalam wilayah Republik Indonesia.  

2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemberitahuan dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas 
dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, bahwa akan 
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.  

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan 
sekurang-kurangnya  dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya 
berperedaran luas dan satu yang terbit  di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh 
Direksi.  

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, pukul, tempat 
dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat 
tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. 
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan 
Tahunan  sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 4 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk 
diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham  diselenggarakan dan bahwa 
salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu  dapat diperoleh dari 
Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan. 
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Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi 
atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar.  

5. Jika korum Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka dapat diadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham yang kedua. 
Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 
21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. 
Tanpa didahului pemberitahuan rapat, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua 
dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat  Umum Pemegang Saham 
kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 
pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal 
yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua 
diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama 
tetapi tidak mencapai korum. 
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan 
satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan 
lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

6. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, 
pemberitahuan dan pemanggilan rapat terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang 
saham menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia 
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.  

7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara -Rapat Umum Pemegang Saham 
apabila :  
a.   usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih 

pemegang saham  yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang 
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;  

b.   telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya 
sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat  yang bersangkutan 
dikeluarkan; 

c.   menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan 
dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini. 

 
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 22 
 
1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir 

atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang 
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan 
Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat 
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; 
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi; dalam hal 
semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh 
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta 
Rapat Umum Pemegang Saham.  

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan 
dalam  Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota 
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum 
Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.  
Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang 
tidak mempunyai benturan kepentingan. 
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Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham 
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen  yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya 
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam 
rapat tersebut. 

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita 
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang 
saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. 
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga 
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.  

5. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu 
dibuat dalam bentuk akta notaris.  

6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai 
bukti yang sah untuk semua pemegang saham  dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu 
yang terjadi dalam Rapat. 

 
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 23 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek 
Bersifat Ekuitas, serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris) dapat 
dilangsungkan apabila:  
a.   dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah 
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang 
hadir dalam rapat umum pemegang saham, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka rapat umum 
pemegang saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh 
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali ditentukan lain dalam 
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c.   dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum kehadiran, 
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat umum 
pemegang saham ditetapkan oleh Ketua OJK.  

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau 
sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun 
tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan 
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a.   harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang 

saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  3/4 (tiga per empat) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 
umum pemegang saham;  

b.  dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka rapat umum 
pemegang saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang 
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. 

c.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ditetapkan oleh Ketua 
OJK.  
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3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.   pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan 

yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan; 

b.   korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai 
benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa  Rapat Umum Pemegang Saham 
tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang 
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 
yang dimiliki oleh pemegang saham independen; 

c.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi,  maka Rapat Umum 
Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang 
saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian  dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independent dan keputusan  
diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah saham  yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang 
hadir; dan  

d.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan 
dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh  Ketua OJK.  

4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya 
tercatat dalam  Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham  dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan. 

5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya 
pada waktu Rapat diadakan.  

6. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam 

Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung Dalam pemungutan suara. 
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan 

mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 
pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. 

9. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang 
bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan 
yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.  

10. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan 
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam 
anggaran dasar ini ditentukan lain. 

 apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus 
dilakukan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.  

 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat Umum pemegang saham namun tidak 
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara mayoritas 
pemegang saham yang mengeluarkan suara.  

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara 
tertulis yang ditanda-tangani oleh semua pemegang saham; 

 Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 
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PENGGUNAAN LABA 
Pasal 24 

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi 
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya 
yang ditentukan oleh Rapat tersebut. 

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan 
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus 
ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.  
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam 
Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan 
ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk 
pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek 
di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.  

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan 
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan:  
a.   apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal 

ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. 
b.   Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak 

dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.  
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan 

Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 3a dan 3b tersebut di atas. 
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah 

dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. 
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, 

dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud ayat 5  
di atas. 

7. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan 
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk 
tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam 
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

8. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) Surat 
kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.  

9. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun 
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. 
Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, 
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.  

10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek  
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

PENGGUNAAN DANA CADANGAN 
Pasal 25 

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang 
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.  

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari 
modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah 
dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi 
keperluan Perseroan. 

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

5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan 
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PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR 
Pasal 26 

 
1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh 

Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham; 
Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.  

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai dengan memperhatikan 
ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, 
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham; dan 

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan 
Perseroan, korum kehadiran untuk rapat umum pemegang saham ketiga,  jumlah suara untuk mengambil 
keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh 
Ketua OJK. 

4. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama dan tempat kedudukan, 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,  jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, 
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan  pengubahan status Perseroan tertutup menjadi 
Perseroan  terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 

5. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan 
tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan 
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) UUPT. 

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor 
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit 
dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal 
tersebut. 

 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN 

dan PEMISAHAN 
Pasal 27 

 
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a.   harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang 

saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  3/4 (tiga per empat) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 
umum pemegang saham; 

b.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka rapat umum 
pemegang saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang 
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. 

c.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan. 
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ditetapkan oleh Ketua 
OJK.  
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2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas 
dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, 
mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 30  
(tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.  

 
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

Pasal 28 
 
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran 

Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang 

saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 
umum pemegang saham; 

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka rapat umum 
pemegang saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang 
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. 

c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ditetapkan oleh Ketua 
OJK.  

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena 
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 

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

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. 
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan 

dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat 
kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan OJK, 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari, 
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. 

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan 
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-
saham yang mereka miliki masing-masing 

 
TEMPAT TINGGAL 

Pasal 29 
 
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-
alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan.  
 

PERATURAN PENUTUP 
Pasal 30 

 
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS. 
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XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
1.  Pemesanan Pembelian Saham 
 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan 
menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada 
Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini atau menggunakan salinan 
FPPS. FPPS dibuat dalam 5 (Iima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. 
 
Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah 
menjadi pemegang rekening di KSEI. 
 
2.  Pemesan yang Berhak 
 
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan 
Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek 
Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011. 
 
3.  Jumlah Pemesanan 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan 
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 
 
4.  Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif 
 
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang 
Bersifat Ekuitas Di KSEI No.SP-0003/PE/KSEI/0114 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada 
tanggal 6 Januari 2014. 
 
a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
 

Perseroan tidak menerbitkan Surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan 
secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran 
Umum Perdana ini akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-
Iambatnya pada tanggal 12 Maret 2014. 
 
Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, 
pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir 
Konfirmasi Penjatahan (FKP) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar 
Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. 
 
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. 
 
Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. 
 
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. 
 



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

203

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham 
dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek 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. 
 
Setelah Penawaran Umum Perdana 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 Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan 
Efek atau Kustodian yang ditunjuk. 
 
Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan 
efek. 
 
Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham 
selambat-Iambatnya 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. 
 
Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib 
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 

 
b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat sahamnya tidak 

dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur 
penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang 
bersangkutan diajukan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. 

 
5.  Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian Saham selama 
jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, di mana FPPS 
diperoleh. Para pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham tidak dapat melakukan pembatalan 
atas pemesanan Saham. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 
dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta 
melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan 
fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili 
hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah 
pemesanan. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan 
pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham 
tidak terpenuhi. 
 
6.  Masa Penawaran 
 
Masa Penawaran akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Maret 2014, yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB 
sampai dengan pukul 15.00 WIB. 
 
7.  Tanggal Penjatahan 
 
Tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap 
pemesanan adalah tanggal 10 Maret 2014. 
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8.  Syarat Pembayaran 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang 
Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Selanjutnya, semua setoran 
dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 

Bank Permata 
Cabang Sudirman 

No. Rekening: 0902348883 
Atas nama: RHB OSK IPO BALI TOWERINDO 

 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan 
yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "in good funds” pada tanggal 6 Maret 2014 jam 
15.00 WIB. Cek dari/milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. 
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab 
pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat 
pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian Saham yang bersangkutan 
otomatis dianggap batal. 
 
Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi 
Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya. 
 
9.  Bukti Tanda Terima 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek 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. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat 
pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan 
pembelian saham. 
 
10.  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 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan 
perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Hasil penjatahan saham akan diaudit 
dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.12. Pedoman 
Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berperan sebagai Manajer Penjatahan adalah PT RHB OSK Securities 
Indonesia. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang 
Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemensanan dan Penjatahan Efek atas Pembagian Saham Bonus 
dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka 
Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Paling lambat 30 Hari Kalender setelah berakhirnya 
masa Penawaran Umum. 
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Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Saham, Afiliasi dari 
Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Saham dilarang membeli atau memiliki Saham untuk 
portofolio mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, agen 
penjualan Saham, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Saham dilarang menjual 
Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan 
Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. 
 
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan 
Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu 
formulir pemesanan Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (Fixed 
Allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham 
yang ditawarkan. Sisanya sebesar minimum 2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (Pooling). 
 
Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 
 
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan 
tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
 
a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan 

penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana ini. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan 
Pasti antara lain adalah dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi dan pihak lain termasuk 
pemesan individu yang telah mengisi FPPS pada Masa Penawaran. 

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk pula jatah bagi pegawai 
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana (jika ada) dengan jumlah 
paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana; 

c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada : 
a)  direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih 

saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen 
penjualan Sahamsehubungan dengan Penawaran Umum Perdana; 

b)  direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau 
c)  Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan 

pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 
Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimum 2% (dua persen) atau sejumlah 1.760.000 (satu juta tujuh 
ratus enam puluh ribu) saham dari jumlah Saham yang ditawarkan. Jika jumlah Saham yang dipesan melebihi 
jumlah Saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa 
Saham sebagai berikut: 
 
a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mengenai 

Penjatahan Pasti point c di atas, dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari 
jumlah yang dipesan, maka 
a)  pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Saham yang dipesan; dan 
b)  dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan 

masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada 
para pemesan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mengenai Penjatahan Pasti point c  
di atas menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 
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b.  dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mengenai 
Penjatahan Pasti point c di atas, dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang 
dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, maka Saham tersebut dialokasikan 
dengan memenuhi persyaratan berikut ini: 

 
(1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, 

jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Satu satuan perdagangan di Bursa Efek 
adalah 100 saham (1 lot). Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang 
tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan 
dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Saham 
tersebut akan tercatat; dan 

(2) apabila terdapat Saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada 
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan 
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

 
Informasi hasil penjatahan dapat diambil pada Tanggal Penjatahan mulai pukul 16.00 WIB. 
 
11.  Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum. 
 
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran 
Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: 
 
1)  terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 

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 Perseroan; dan/atau 

c)  peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang 
ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan 

2)  Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a)  mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana 

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran 
nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi 
tersebut dalam media massa lainnya; 

b)  menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum 
Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam poin a); 

c)  menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan 
LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 

d)  Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang 
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan 
uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan 
penundaan atau pembatalan tersebut. 

 
12.  Pengembalian Uang Pemesanan 
 
Bagi pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan 
Penawaran Umum Perdana ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin 
Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau oleh pihak yang telah ditunjuk oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-Iambatnya dalam waktu 2 
(dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum 
Perdana ini. 
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Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan 
disertai bunga dengan tingkat bunga per tahun untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Permata dihitung 
secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. 
 
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal 
di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau 
kantor para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan 
pembelian Saham dan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan. 
 
13.  Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham 
 
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para 
Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan atau melalui Biro Administrasi Efek yang 
ditunjuk sejak Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil dengan menyerahkan bukti 
tanda terima pemesanan pembelian Saham. 
 
14.  Lain-lain 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara 
keseluruhan atau sebagian.  
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XXI.  PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN SAHAM 

 
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang 
Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
PENJAMIN EMISI EFEK 

 
PT RHB OSK Securities Indonesia 

Plaza CIMB Niaga Lantai 14 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 

Telepon: (021) 2598 6888; Faksimili: (021) 2598 6899 
Website: www.rhbgroup.com.my 

 


