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Sebesar 4.423.000.000 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta) saham biasa atas nama, atau 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ditawarkan kepada 
publik dengan harga Penawaran Rp1.170 (seribu seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh 
pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran 
Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp5.174.910.000.000 (lima triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan 
ratus sepuluh juta Rupiah).
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SAHAM - SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh  
(full commitment) terhadap penawaran saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA COKING COAL YANG 
SIGNIFIKAN SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN PENDAPATAN, LABA DAN ARUS KAS PERSEROAN. 
RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA  BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS 
PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI.  SAHAM-
SAHAM YANG DIMAKSUD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN 
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2010



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan 
Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam dan LK dengan surat No. ST1/070910/BLEM 
tanggal 7 September 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan  
No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, (selanjutnya disebut “UUPM”) 
dan peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah 
dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 7 September 2010 apabila 
memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan 
saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang 
pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan 
UUPM.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 
dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau 
fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan 
bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan 
keterangan dan/atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak 
tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Para Penjamin 
Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan 
merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana 
didefinisikan dalam UUPM.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI 
OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN 
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG 
SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA 
PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK 
MEMBELI SAHAM 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 TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK 
INDONESIA TERSEBUT
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DefInIsI Dan sIngkatan

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

Addendum	Perjanjian		 Berarti	 perubahan-perubahan	dan/atau	 penambahan-penambahan	dan/
Penjaminan	Emisi	Efek	 atau	pembaharuan-pembaharuan	 terhadap	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	

Efek.

Afiliasi	 Berarti	afiliasi	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	1	Angka	1	UUPM,	yaitu:	
	 a.	 hubungan	keluarga	karena	perkawinan	dan	keturunan	sampai	derajat	

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

dari	pihak	tersebut.
	 c.	 hubungan	antara	2	(dua)	perusahaan	dimana	terdapat	1	(satu)	atau	lebih	

anggota	Direksi	atau	Dewan	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.

AMDAL	 Singkatan	dari	Analisis	Mengenai	Dampak	Lingkungan,	 yang	 terdiri	 dari	
kegiatan	Analisa	Dampak	Lingkungan	 (ANDAL),	Rencana	Pengelolaan	
Lingkungan	(RKL)	dan	Rencana	Pemantauan	Lingkungan	(RPL)

AME	 Berarti	AME	Consulting	Pty.	 Ltd.,	 konsultan	 tambang	 independen	 yang	
berkedudukan	di	Australia

Anak	Perusahaan		 Berarti	PT	Asmin	Koalindo	Tuhup	(AKT)	dan	PT	Borneo	Mining	Services	
(BMS),	perseroan	terbatas	yang	didirikan	menurut	dan	berdasarkan	peraturan	
perundangan	yang	berlaku	di	Republik	Indonesia	dan	berkedudukan	di	Kota	
Jakarta.

Biro	Administrasi	Efek		 Berarti	 pihak	 yang	melaksanakan	 administrasi	 saham	 dalam	 rangka
(BAE)	 Penawaran	Umum	Perdana	yang	ditunjuk	oleh	Perseroan,	dalam	hal	 ini	

adalah	PT	Sinartama	Gunita,	berkedudukan	di	Jakarta		

Bank	Kustodian	 Berarti	 bank	 umum	 yang	memperoleh	 persetujuan	 dari	 Bapepam	dan	
LK	 untuk	memberikan	 jasa	 penitipan	 atau	melakukan	 jasa	 custodian	
sebagaimana	yang	dimaksud	dalam	UUPM

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

Bapepam	dan	LK	 Berarti	Badan	Pengawas	Pasar	Modal	dan	Lembaga	Keuangan	sebagaimana	
dimaksud	dalam	Keputusan	Menteri	Keuangan	Republik	Indonesia	Nomor.	
606/KMK.01/2005	tanggal	30	Desember	2005	tentang	Organisasi	dan	Tata	
Kerja	Badan	Pengawas	Pasar	Modal	dan	Lembaga	Keuangan,	atau	para	
pengganti	dan	penerima	hak	dan	kewajibannya

Batubara	Termal	 Berarti	 batubara	 yang	 digunakan	 dalam	 proses	 pembakaran	 untuk	
menghasilkan	uap	untuk	listrik	dan	panas
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BCM	 Singkatan	dari	Bank Cubic Meter,	satuan	volume	satu	meter	kubik	batu	atau	
material	in	situ	sebelum	diolah.

BEI	 Berarti	bursa	efek	sebagaimana	didefinisikan	dalam	Pasal	1	angka	4	UUPM,	
yang	dalam	hal	ini	adalah	PT	Bursa	Efek	Indonesia	atau	penggantinya.

Blasting Berarti	 proses	 untuk	 meledakkan	 tanah	 dan/atau	 batubara	 suatu	
pertambangan	 untuk	memungkinkan	 alat	 berat	 untuk	 beroperasi	 lebih	
efisien.

Blending Berarti	proses	untuk	mencampurkan	batubara	untuk	memperoleh	kualitas	
batubara	yang	diinginkan.

Cadangan	Batubara	 Berarti	endapan	batubara	yang	telah	diketahui	ukuran,	bentuk,	sebaran,	
kuantitas	 dan	 kualitasnya	 dan	 yang	 secara	 ekonomis,	 teknis,	 hukum,	
lingkungan	dan	sosial	dapat	ditambang	pada	saat	perhitungan	dilakukan.

CAGR	 Berarti	 “Compounded Annual Growth	Rate”	 atau	 tingkat	 pertumbuhan	
tahunan	berdasarkan	perhitungan	bunga	berbunga	(compounding).

CHPP	 Singkatan	dari	Coal Handling and Processing Plant,	yang	berarti	Pabrik	
Pengolahan	dan	Pemrosesan	Batubara.

Coking coal Berarti	batubara	yang	digunakan	untuk	membuat	kokas	dan	disebut	juga	
dengan	batubara	metalurgi.

Conveyor Berarti	 salah	 satu	 jenis	 alat	 angkut	material	 batubara	 atau	 tanah	 yang	
menggunakan	ban	berjalan.

Crusher Berarti	alat	penghancur	untuk	memperkecil	ukuran	batubara.

DPS	 Singkatan	dari	Daftar	Pemegang	Saham,	daftar	yang	dikeluarkan	oleh	BAE	
yang	memuat	 keterangan	 tentang	 kepemilikan	 saham	oleh	Pemegang	
Saham	dalam	Penitipan	Kolektif	 di	 KSEI	 berdasarkan	 data-data	 yang	
diberikan	oleh	Pemegang	Rekening	kepada	KSEI.

Efektif	 Berarti	terpenuhinya	seluruh	persyaratan	Pernyataan	Pendaftaran	sesuai	
dengan	ketentuan	Peraturan	No	IX.A.2	angka	4	Lampiran	Keputusan	Ketua	
Bapepam	dan	LK	No.	Kep-122/BL/2009	tanggal	29	Mei	2009,	yaitu:

	 a.	 atas	dasar	lewatnya	waktu,	yakni:
	 	 •	 45	 (empat	puluh	 lima)	hari	sejak	 tanggal	Pernyataan	Pendaftaran	

diterima	Bapepam	dan	LK	 secara	 lengkap,	 yaitu	 telah	mencakup	
seluruh	kriteria	yang	ditetapkan	dalam	peraturan	yang	terkait	dengan	
Penawaran	Umum;	atau

	 	 •	 45	 (empat	puluh	 lima)	hari	 sejak	 tanggal	perubahan	 terakhir	atas	
Pernyataan	Pendaftaran	yang	diajukan	Perseroan	atau	yang	diminta	
Bapepam	dan	LK	dipenuhi;	atau

	 b.		atas	dasar	pernyataan	efektif	dari	Bapepam	dan	LK	bahwa	tidak	ada	
lagi	perubahan	dan/atau	tambahan	informasi	lebih	lanjut	yang	diperlukan	
dengan	ketentuan	bahwa	Pernyataan	Pendaftaran	harus	menjadi	efektif	
selambat-lambatnya	6	(enam)	bulan	sejak	tanggal	30	Juni	2010.

Emisi	Efek	 Berarti	 suatu	 penawaran	 umum	 saham	perdana	 oleh	Perseroan	 yang	
dilakukan	 untuk	 ditawarkan	 dan	 dijual	 kepada	Masyarakat	 melalui	
Penawaran	Umum.

ESDM	 Berarti	singkatan	dari	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral.
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FOB	 Berarti	 free	 on	 board,	 atau	 pemuatan	 kapal	 dalam	 rangka	 penyerahan	
barang	dilakukan	di	pelabuhan	tempat	kapal	berasal	(loading)	yang	telah	
ditentukan,	atas	biaya	penjual,	dimana	pembeli	bertanggung	 jawab	atas	
transportasi/pengangkutan	utama,	asuransi	kargo,	dan	biaya	serta	risiko	
lainnya,	kecuali	ditentukan	lain	dalam	kontrak	yang	bersangkutan.

Hari	Bursa	 Berarti	hari	di	mana	BEI	melakukan	aktivitas	transaksi	perdagangan	efek	
menurut	 peraturan	 perundang-undangan	di	Negara	Republik	 Indonesia	
yang	berlaku	dan	ketentuan-ketentuan	BEI	tersebut.

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

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

ISO	 Singkatan	dari	International Organization for Standardization,	yaitu	sistem	
standardisasi	manajemen	mutu

ISP	 Singkatan	dari	Intermediate Stock Pile

Izin	Pinjam	Pakai	 Berarti	 izin	 pinjam	 pakai	 kawasan	 hutan	 yang	 diberikan	 oleh	Menteri	
Kehutanan	Republik	 Indonesia	untuk	kepentingan	pembangunan	di	 luar	
kegiatan	kehutanan	tanpa	mengubah	status,	peruntukan	dan	fungsi	kawasan	
hutan	tersebut.

JORC	 Singkatan	dari	Joint Ore Reserves Committee.	

2004	JORC	Code	 Laporan	 tentang	 cadangan	 batubara	 Perseroan	 yang	 sesuai	 dengan	
Australasian	 Code	 for	 Reporting	 of	 Exploration	 Results,	 Mineral	
Resources	and	Ore	Resources	(edisi	2004)	(“The	2004	JORC	Code”)	yang	
dipublikasikan	oleh	Joint Ore Reserves Committee	mengenai	penetapan	
standar	minimum,	rekomendasi	dan	panduan	dalam	penerbitan	publikasi	
hasil	eksplorasi,	sumber	daya	mineral	dan	cadangan	di	Australasia.

KSEI	 Berarti	singkatan	dari	PT	Kustodian	Sentral	Efek	Indonesia,	lembaga	yang	
bertugas	mengadministrasikan	penyimpanan	efek	berdasarkan	Perjanjian	
Pendaftaran	Efek	pada	Penitipan	Kolektif.

KP	 Berarti	singkatan	dari	Kuasa	Pertambangan.

Masyarakat	 Berarti	perorangan	dan/atau	badan,	baik	Warga	Negara	Indonesia/Badan	
Indonesia	maupun	Warga	Negara	Asing/Badan	Asing	baik	yang	bertempat	
tinggal/berkedudukan	 di	 Indonesia	maupun	 yang	 bertempat	 tinggal/
berkedudukan	di	luar	negeri.

Menteri	Hukum	 Berarti	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	(dahulu	
bernama	Menteri	Kehakiman	Republik	Indonesia).

Menteri	ESDM	 Berarti	Menteri	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	Republik	Indonesia	

mt	 Singkatan	dari	metric ton
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mtpa	 Singkatan dari	million	metric ton per annum	(kapasitas	juta	metric	ton	setiap	
tahunnya)

Overburden  Berarti	setiap	benda	berupa	tanah	atau	batu	yang	berada	di	atas	lapisan	
batubara,	 atau	 berada	 di	 tengah-tengah	 lapisan	 batubara,	 yang	 akan	
diangkat/dipindahkan	dalam	proses	penambangan	batubara

Panamax	 Berarti	 kapal	 yang	 berdimensi	 untuk	melewati	Terusan	Panama,	 yang	
biasanya	memiliki	kapasitas	angkut	kargo	sekitar	65.000	–	90.000	DWT	
(deadweight tonne)

Pemegang	Saham	 Berarti	masyarakat	yang	memiliki	manfaat	atas	saham	yang	disimpan	dan	
diadministrasikan	dalam:

	 •	 Daftar	Pemegang	Saham	Perseroan;
	 •	 Rekening	efek	pada	KSEI;	atau
	 •	 Rekening	efek	pada	KSEI	melalui	Perusahaan	Efek.

Pemerintah	 Berarti	Pemerintah	Negara	Republik	Indonesia

Penawaran	Umum	 Berarti	 kegiatan	 penawaran	 efek	 yang	 dilakukan	 Perseroan	 kepada	
Masyarakat	 sesuai	 dengan	 ketentuan	UUPM	dan	 ketentuan	 lain	 yang	
berlaku.

Penitipan	Kolektif	 Berarti	jasa	penitipan	atas	efek	yang	dimiliki	bersama	oleh	lebih	dari	satu	
pihak	yang	kepentingannya	diwakili	oleh	Kustodian,	sebagaimana	dimaksud	
dalam	UUPM.

Penjamin	Emisi	Efek	 Berarti	 pihak-pihak	 yang	membuat	 kontrak	 dengan	 Perseroan	 untuk	
melakukan	Penawaran	Umum	Saham	atas	nama	Perseroan	dan	melakukan	
pembayaran	 hasil	 Penawaran	Umum	 kepada	Perseroan	 berdasarkan	
Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek,	melalui	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek.

Penjamin	Pelaksana	 Berarti	 pihak	 yang	 akan	 bertanggung	 jawab	 atas	 penyelenggaraan	
Emisi	Efek	 Penawaran	Umum,	yang	dalam	hal	ini	berarti	PT	CIMB	Securities	Indonesia,	

perseroan	 terbatas	 yang	didirikan	berdasarkan	hukum	Negara	Republik	
Indonesia	dan	berkedudukan	di	Jakarta,	sesuai	dengan	syarat-syarat	dan	
ketentuan-ketentuan	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.

Peraturan	KSEI	 Berarti	 peraturan	 KSEI	 No.	 Kep-015/DIR/KSEI/0500	 tanggal	 15	Mei	
2000	 tentang	 Jasa	 Kustodian	 Sentral	 sebagaimana	 telah	 disetujui	
oleh	 Bapepam	 sesuai	 dengan	 surat	 Keputusan	 Ketua	 Bapepam		
No.	S-1053/PM/2000	tanggal	15	Mei	2000	perihal	Persetujuan	Rancangan	
Peraturan	Jasa	Kustodian	Sentral	PT	Kustodian	Sentral	Efek	 Indonesia,	
berikut	perubahan-perubahannya	dan/atau	penambahan-penambahannya	
dan/atau	perubahan-perubahannya	di	kemudian	hari.

Perjanjian	Penjaminan		 Berarti	Akta	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek	Penawaran	Umum	Perseroan
Emisi	Efek	 No.	8	tanggal	7	September	2010,	yang	dibuat	di	hadapan	Fathiah	Helmi,	

S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	berikut	segala	perubahannya	dari	waktu	ke	waktu.	
Perjanjian	antara	pihak	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek,	Penjamin	Emisi	
Efek	dan	Perseroan	sehubungan	dengan	Penawaran	Umum.

Perseroan	 Berarti	PT	Borneo	Lumbung	Energi	&	Metal	Tbk.,	suatu	perseroan	terbatas	
yang	didirikan	menurut	dan	berdasarkan	hukum	negara	Republik	Indonesia	
dan	berkedudukan	di	Jakarta	Selatan.
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PKP2B	 Singkatan	dari	Perjanjian	Kerjasama	Pengusahaan	Pertambangan	Batubara	
atau	dalam	bahasa	Inggris	dikenal	sebagai	Coal Contract of Work (CCOW)	
yaitu	Perjanjian	antara	AKT	dan	Pemerintah	Republik	Indonesia	(dalam	hal	
ini	diwakili	oleh	Departemen	Pertambangan	dan	Energi	Republik	Indonesia,	
yang	kini	berubah	menjadi	Kementerian	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	
Republik	 Indonesia)	31	Mei	1999	sebagaimana	yang	 telah	diubah	pada	
tanggal	21	Maret	2007.

Prospektus	 Berarti	 setiap	 pernyataan	 yang	 dicetak	 atau	 informasi	 tertulis	 yang	
digunakan	untuk	Penawaran	Umum	dengan	tujuan	agar	pihak	lain	membeli	
atau	memperdagangkan	saham,	kecuali	pernyataan	atau	informasi	yang	
berdasarkan	 peraturan	 Bapepam	 dan	 LK	 dinyatakan	 bukan	 sebagai	
Prospektus.

ROA	 Berarti	singkatan	dari	“Return on Assets”	atau	Imbal	Hasil	Investasi	yang	
merupakan	perbandingan	antara	jumlah	laba	sebelum	pajak	dalam	kurun	
waktu	12	bulan	berturut-turut	dengan	jumlah	rata-rata	aset	dalam	periode	
yang	sama.

ROE	 Berarti	 singkatan	dari	 “Return on Equity”	 atau	 Imbal	Hasil	Ekuitas	 yang	
merupakan	perbandingan	antara	jumlah		laba	setelah	pajak	dalam	kurun	
waktu	12	(dua	belas)	bulan	berturut-turut	dengan	jumlah	rata-rata	ekuitas	
dalam	periode	yang	sama.

RUPS	 Berarti	Rapat	Umum	Pemegang	Saham,	yaitu	rapat	umum	para	pemegang	
saham	tahunan	dan	rapat	umum	para	pemegang	saham	luar	biasa	Perseroan	
yang	diselenggarakan	sesuai	dengan	ketentuan-ketentuan	Anggaran	Dasar	
Perseroan	dan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.

SABH	 Singkatan	dari	Sistem	Administrasi	Badan	Hukum	Departemen	Hukum	dan	
Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia

Stripping Ratio		 Berarti	perbandingan	antara	volume	tanah	dalam	satuan	BCM	yang	dikupas
(Rasio	Pengupasan)	 dengan	1	(satu)	ton	batubara	yang	dihasilkan

Sumber	Daya	Batubara	 Berarti	 endapan	batubara	 yang	diharapkan	dapat	 dimanfaatkan	 secara	
nyata	dengan	keyakinan	geologi	tertentu	dapat	berubah	menjadi	cadangan	
setelah	dilakukan	pengkajian	kelayakan	tambang	dan	memenuhi	kriteria	
layak	tambang

USD	 Berarti	Dolar	Amerika	Serikat,	mata	uang	resmi	negara	Amerika	Serikat.

UU	No.	1/1995	 Berarti	Undang-Undang	Republik	Indonesia	No.	1	Tahun	1995	tanggal	7	Maret	
1995	tentang	Perseroan	Terbatas,	sebagaimana	dimuat	dalam	Tambahan	
No.	3587	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	No.	13	Tahun	1995	dan	
telah	dicabut	dan	dinyatakan	tidak	berlaku	berdasarkan	Pasal	160	UUPT.	

UUPM	 Berarti	Undang-Undang	Republik	 Indonesia	No.	 8	Tahun	 1995	 tanggal	
10	November	 1995	 	 tentang	Pasar	Modal,	 sebagaimana	dimuat	 dalam	
Tambahan	No.	3608	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	No.	64	Tahun	
1995	beserta	peraturan-peraturan	pelaksanaannya.

UUPT	 Berarti	Undang-Undang	Republik	 Indonesia	No.	40	Tahun	2007	 tanggal	
16	Agustus	 2007	 tentang	 Perseroan	Terbatas,	 sebagaimana	 dimuat	
dalam	Tambahan	No.	4756	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	No.	106	
Tahun	2007,	beserta	peraturan-peraturan	pelaksanaannya	berikut	segala	
perubahannya.
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UU	Pertambangan	 Berarti	Undang-Undang	Republik	 Indonesia	No.	 4	Tahun	 2009	 tanggal		
12	Januari	2009	tentang	Pertambangan	Mineral	dan	Batubara,	sebagaimana	
dimuat	dalam	Tambahan	No.	4959	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	
No.	4	Tahun	2009.

sIngkatan nama-nama PerUsahaan

AKT	 PT	Asmin	Koalindo	Tuhup
BMS	 PT	Borneo	Mining	Services
Glencore	 Glencore	International	AG
MKA	 PT	Muara	Kencana	Abadi
RCA	 PT	Renaissance	Capital	Asia
REM	 PT	Republik	Energi	&	Metal
RK	 PT	Republik	Komoditi
SMGC	 PT	SMG	Consultants
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rIngkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya 
dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di 
dalam 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 telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan

Perseroan	berkedudukan	di	Jakarta	Selatan	dan	didirikan	dengan	nama	PT	Borneo	Lumbung	Energi	
sebagaimana	termaktub	dalam	Akta	Perseroan	Terbatas	“PT	Borneo	Lumbung	Energi”	No.	109	tanggal	
15	Maret	 2006	 juncto	Akta	Pernyataan	Perubahan	Anggaran	Dasar	 “PT	Borneo	 Lumbung	Energi”		
No.	 225	 tanggal	 28	Maret	 2006,	 keduanya	dibuat	 di	 hadapan	Sutjipto,	S.H.,	Notaris	 di	 Jakarta	dan	
telah	memperoleh	persetujuan	Menteri	Hukum	sesuai	dengan	Surat	Keputusan	No.	C-09502	HT.01.01.
TH.2006	tanggal	3	April	2006	serta	telah	didaftarkan	di	Kantor	Pendaftaran	Perusahaan	Kodya	Jakarta	
Selatan	di	bawah	No.	1016/BH.09.03/V/2006	tanggal	1	Mei	2006	dan	telah	diumumkan	dalam	Tambahan		
No.	11258	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No.	55	tanggal	8	Juli	2008	(“Anggaran	Dasar	Perseroan”).

Pada	tanggal	diterbitkannya	Prospektus,	Anggaran	Dasar	Perseroan	yang	terakhir	adalah	sebagaimana	
termaktub	 dalam	Akta	Pernyataan	Keputusan	di	 Luar	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa		
PT	Borneo	Lumbung	Energi	No.	28	tanggal	25	Agustus	2010,	yang	dibuat	di	hadapan	Fathiah	Helmi,	
S.H.,	Notaris	di	Jakarta	telah	memperoleh	persetujuan	Menteri	Hukum	sesuai	dengan	Surat	Keputusan	
No.	AHU-43248.AH.01.02.Tahun	2010	tanggal	2	September	2010	serta	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	
Perseroan	di	bawah	No.	AHU-0066035.AH.01.09.Tahun	2010	tanggal	2	September	2010, yang	mengubah	
seluruh	 ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan	 dalam	 rangka	 untuk	 disesuaikan	 dengan	Peraturan	
Bapepam	dan	LK	No.	IX.J.1	tentang	Pokok-pokok	Anggaran	Dasar	Perseroan	Yang	Melakukan	Penawaran	
Umum	Efek	Bersifat	Ekuitas	dan	Perusahaan	Publik	–	Lampiran	Keputusan	Ketua	Bapepam	dan	LK	
No.	Kep-179/BL/2008	tanggal	14	Mei	2008	termasuk	perubahan	nama	Perseroan	menjadi	PT	Borneo	
Lumbung	Energi	&	Metal	Tbk.

kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan	bergerak	di	bidang	perdagangan,	pembangunan,	pertambangan,	pengangkutan,	dan	jasa.	
Melalui	anak	perusahaannya,	AKT,	Perseroan	melakukan	investasi	di	dalam	kegiatan	usaha	sebagai	
produsen	batubara	yang	melakukan	aktivitas	penambangan	di	daerah	seluas	21.630	hektar	di	bagian	
utara	sungai	Barito	di	Kabupaten	Murung	Raya,	Propinsi	Kalimantan	Tengah,	Indonesia.	Produk	batubara	
yang	dihasilkan	AKT	seluruhnya	adalah	hard coking coal,	 dan	hampir	 95%	produksi	 batubara	AKT	
memiliki	spesifikasi	tunggal	dengan	nama	Tuhup	Coal.	Perseroan,	melalui	anak	perusahaannya,	AKT,	
saat	ini	merupakan	satu-satunya	perusahaan	penambangan	hard coking coal di	Indonesia	sebagaimana	
disebutkan	dalam	SMGC	report.

Kegiatan	operasi	AKT	berlokasi	Kalimantan	Tengah,	Indonesia	dan	berfokus	pada	aktivitas	eksplorasi,	
penambangan	terbuka	(open cut),	pemrosesan	dan	ekspor	hard coking coal yang	berkualitas	premium	
dan	dipasarkan	dengan	nama	Tuhup	Coal	kepada	pelanggan	di	Cina,	India,	Jepang	dan	Korea	Selatan.	
Anak	perusahaan	Perseroan	lainnya	adalah	BMS,	memiliki	peralatan	pertambangan	yang	disewakan	
pada	AKT.	

AKT	 telah	menandatangani	PKP2B	dengan	Pemerintah	 Indonesia	 pada	 tahun	 1999.	Berdasarkan	
Keputusan	Menteri	ESDM	No.	375.K/30/DJB/2009	tanggal	15	September	2009	tentang	Permulaan	Tahap	
Kegiatan	Produksi	pada	Wilayah	PKP2B	AKT,	AKT	memiliki	hak	penambangan	eksklusif	di	area	konsesi	
seluas	21.630	hektar	di	Murung	Raya,	Kalimantan	Tengah,	Indonesia.	Konsesi	AKT	dibagi	atas	2	area	
penambangan	 yaitu	Kohong	dan	Telakon.	Setelah	menyelesaikan	pengembangan	 infrastuktur	 yang	
diperlukan,	AKT	mulai	melaksanakan	produksi	hard coking coal di	Kohong	pada	akhir	bulan	September	
2008,	setelah	diterimanya	izin	tambang	percobaan	hingga	100.000	metrik	ton,		AKT	masuk	kedalam	
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tahap	 produksi	 dan	melaksanakan	 produksi	 komersial	 pada	 akhir	 bulan	September	 2009,	 setelah	
diterimanya	izin	produksi	dari	ESDM.	Sejak	periode	pelaksanaan	percobaan	produksi	sampai	dengan	
tanggal	30	Juni	2010,	AKT	telah	memproduksi	sekitar	1,7	juta	ton	hard coking coal dengan	rata-rata	
rasio	pengupasan	(strip ratio)	sekitar	14,4	BCM	per	ton.	Untuk	periode	enam	bulan	yang	berakhir	pada	
tanggal	30	Juni	2010,	jumlah	produksi	hard coking coal AKT	adalah	752.107	ton.	AKT	telah	melakukan	
peningkatan	kapasitas	produksi	secara	berkesinambungan,	hingga	mencapai	kapasitas	produksi	200.000	
ton	 per	 bulan	atau	2,4	mtpa,	 tercapai	 per	 tanggal	 31	Desember	 2009.	AKT	 saat	 ini	 sedang	dalam	
proses	akhir	untuk	menambah	peralatan	dan	infrastruktur	untuk	mencapai	kapasitas	produksi	terpasang		
3,6	mtpa	pada	akhir	tahun	2010.	Melalui	penawaran	umum	ini,	Perseroan	berencana	untuk	meningkatkan	
kapasitas	produksi	terpasang	AKT	sebesar	5,0	mtpa	dengan	target	pencapaian	pada	akhir	tahun	2011.

Perseroan	berkeyakinan	AKT	memiliki	cadangan	(reserves)	dan	sumber	daya	(resources)	yang	besar	
untuk	mempertahankan	pertumbuhan	 kinerja	 produksi	 di	masa	akan	datang.	Berdasarkan	estimasi,	
cadangan	AKT	sebesar	69,2	juta	ton,	yang	seluruhnya	berada	di	area	penambangan	Kohong,	yang	terdiri	
dari	36,5	juta	ton	cadangan	terbukti	(proved reserves)	dan	32,7	juta	ton	cadangan	terduga	(probable 
reserves),	dengan	estimasi	keseluruhan	sumber	daya	(resources)	sebesar	378,7	juta	ton	berdasarkan	
standar	JORC	pada	 tanggal	30	Juni	2010.	Berikut	adalah	 tabel	 ringkasan	 jumlah	sumber	daya	dan	
cadangan	batubara	yang	dimiliki	Perseroan:

Deskripsi (dalam juta ton) kohong telakon jumlah
cadangan (reserves)   
Terbukti	(proved) 36,5	 -	 36,5
Terduga	(probable) 32,7	 -	 32,7
jumlah cadangan 69,2 - 69,2
sumber Daya (resources)    
Terukur	(measured) 57,8	 -	 57,8
Tertunjuk	(indicated) 74,3	 -	 74,3
Tereka	(inferred)  148,6	 98,1	 246,7
jumlah sumber Daya  280,7 98,1 378,8
Sumber: SMGC	Report 

Sejak	pendiriannya	pada	tanggal	15	Maret	2006	sampai	saat	ini,	Perseroan,	melalui	Anak	Perusahaan	
memiliki	kegiatan	usaha	melakukan	investasi	dan	jasa	manajemen	khususnya	pada	sektor	pertambangan	
batubara	coking coal.	

Tabel	berikut	adalah	ringkasan	data	volume	produksi,	volume	batubara	yang	dibeli,	volume	penjualan,	
penjualan	batubara	dan	rata-rata	harga	jual	per	ton	untuk	masing-masing	periode:

Uraian   30 juni  tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
    2010 2009 2008 2007
Volume	produksi	(ton)	 752.107	 882.039(2)	 22.868(1)	 -
Volume	penjualan	(ton)	 617.603	 131.359	 -	 -
Penjualan	batubara	(Rp	juta)	 1.074.602	 200.529(3)	 -	 -
Rata-rata	harga	jual	per	ton	(USD)	(4)	(6)	 191,5	 168,1	 -	 -
Biaya	produksi	tunai	(USD/ton)	(5)	(6)	 57,5	 60,6	 107,4	 -
Average strip ratio 12,9	 15,1	 23,1	 -
Catatan:
(1)  Merupakan volume produksi percobaan karena produksi komersial baru dimulai pada akhir bulan September 2009.
(2)  Sejumlah 436.040 ton dihasilkan pada percobaan produksi dan 445.999 ton dihasilkan pada saat produksi komersial. 
 (3)  Untuk tahun 2009, dihitung berdasarkan kinerja total dan rata-rata selama 3 bulan.
(4)  Harga jual rata-rata per ton dihitung berdasarkan penjualan dibagi dengan volume penjualan untuk masing-masing periode. 
(5)   Biaya produksi tunai dihitung berdasarkan jumlah biaya produksi (tidak termasuk royalti, penyusutan dan amortisasi) dibagi 

dengan volume produksi masing-masing periode. 
(6)   Kurs nilai tukar Rupiah terhadap US pada tanggal 30 Juni 2010 adalah Rp9.083. 
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struktur Permodalan Dan susunan Pemegang saham Perseroan

Struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	pada	tanggal	prospektus	ini	diterbitkan	
adalah	sebagaimana	termaktub	dalam	Akta	Pernyataan	Keputusan	Rapat	Umum	Pemegang	Saham		
PT	Borneo	Lumbung	Energi	No.	28	tanggal	25	Agustus	2010,	dibuat	di	hadapan	Fathiah	Helmi,	S.H.,	
Notaris	di	Jakarta,	dan	telah	memperoleh	persetujuan	Menteri	Hukum	sesuai	dengan	Surat	Keputusan	
No.	AHU-43248.AH.01.02.Tahun	2010	tanggal	2	September	2010	serta	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	
Perseroan	di	bawah	No.	AHU-0066035.AH.01.09.Tahun	2010	tanggal	2	September	2010,	adalah	sebagai	
berikut:

keterangan  nilai nominal rp100 per saham
    jumlah saham jumlah nilai nominal (rp) (%)
modal Dasar  53.080.000.000 5.308.000.000.000 
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
1.	PT	Republik	Energi	&	Metal	 13.269.987.500	 1.326.998.750.000	 	99,9999
2.	PT	Muara	Kencana	Abadi	 12.500	 1.250.000	 0,0001
jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.270.000.000 1.327.000.000.000 100,0000
jumlah saham dalam Portepel 39.810.000.000 -

	
Ikhtisar Data keuangan Penting

Berikut	ini	adalah	ringkasan	data	keuangan	penting	yang	diambil	dari	Laporan	Keuangan	Konsolidasian	
Perseroan	pada	dan	untuk	periode	6	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	30	Juni	2010,	dan	untuk	tahun	
yang	berakhir	pada	 tanggal-tanggal	31	Desember	2009,	2008,	2007,	yang	 telah	diaudit	oleh	Kantor	
Akuntan	Publik	Tanudiredja,	Wibisana	&	Rekan	(a member firm of PricewaterhouseCoopers)	yang	dalam	
laporannya	tertanggal	16	Agustus	2010	berisi	pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian	dengan	Paragraf	
Penjelasan,	dan	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2006	dipersiapkan	oleh	manajemen	
dan	tidak	diaudit.	

dalam jutaan Rupiah
Uraian   30 juni   31 Desember
    2010 2009 2008 2007* 2006*
Jumlah	aset	 					 4.994.313		 	4.342.967		 		2.149.710											3.640		 2.195
Jumlah	kewajiban	 			4.923.872		 				4.292.229		 			2.111.528											7.191		 7.182
Hak	minoritas		 	 	717		 																-				 															-																			-																				-			
Jumlah	ekuitas	 		 69.724		 								50.738		 							38.182										(3.551)	 (4.987)
Pendapatan	usaha	 	1.074.602		 						200.529		 															-																				-																				-			
Laba	kotor		509.085		 								92.341		 															-				 															-																				-			
Laba	/	(rugi)	operasi		 	350.904		 49.318		 					(16.480)														(74)	 																-			
Laba	/	(rugi)	sebelum	pajak	penghasilan	 	92.459		 						(89.423)	 						(98.472)														(87)	 (5.987)
Laba	/	(rugi)	sebelum	rugi	sebelum	akuisisi	 21.365	 					(99.777)	 					(80.108)	 												(62)	 (5.987)
Laba	/	(rugi)	sebelum	hak	minoritas	 21.365	 						(99.777)	 						(79.839)	 												(62)	 (5.987)
Laba	/	(rugi)	bersih	 	20.648		 						(99.777)	 						(79.839)														(62)	 (5.987)
Keterangan: *) Laporan keuangan Perseroan saja
 
Penawaran Umum

Penjamin	Pelaksana	Emisi	 Efek	 dan	Para	Penjamin	Emisi	 Efek	 atas	 nama	Perseroan	 dengan	 ini	
melakukan	Penawaran	Umum	sebesar	4.423.000.000	(empat	miliar	empat	ratus	dua	puluh	tiga	juta)	
saham	biasa	atas	nama,	atau	25%	(dua	puluh	lima	persen)	dari	modal	ditempatkan	dan	disetor	dengan	
nilai	Nominal	Rp100	(seratus	Rupiah)	setiap	saham,	yang	ditawarkan	kepada	masyarakat	dengan	harga	
Penawaran	Rp1.170	(seribu	seratus	tujuh	puluh	Rupiah)	setiap	saham,	yang	harus	dibayar	penuh	pada	
saat	mengajukan	Formulir	Pemesanan	Pembelian	Saham	(“FPPS”).	Nilai	saham	yang	ditawarkan	dalam	
Penawaran	Umum	secara	keseluruhan	adalah	sebesar	Rp5.174.910.000.000	(lima	triliun	seratus	tujuh	
puluh	empat	miliar	sembilan	ratus	sepuluh	juta	Rupiah).
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Dengan	 terjualnya	 seluruh	 saham	yang	ditawarkan	Perseroan	 dalam	Penawaran	Umum	 ini,	maka	
struktur	permodalan	dan	kepemilikan	saham	Perseroan	sebelum	dan	sesudah	Penawaran	Umum	secara	
proforma	adalah	sebagai	berikut:

modal saham
Dengan nilai nominal rp100 (seratus	rupiah) setiap saham

keterangan sebelum Penawaran Umum setelah Penawaran Umum 
   jumlah saham jumlah nilai (%) jumlah saham jumlah nilai (%)
    nominal (rp)   nominal (rp)
modal Dasar   53.080.000.000 5.308.000.000.000  53.080.000.000 5.308.000.000.000 
modal Ditempatkan dan Disetor Penuh      
1.	PT	Republik	Energi	&	Metal	 13.269.987.500	 1.326.998.750.000	 	99,9999	 13.269.987.500	 1.326.998.750.000	 75,0013
2.	PT	Muara	Kencana	Abadi	 12.500	 1.250.000	 0,0001	 12.500	 1.250.000	 0,0001
3.	Masyarakat		 	 -	 -	 -	 4.423.000.000	 442.300.000.000	 24,9986

jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.270.000.000 1.327.000.000.000 100,0000 17.693.000.000 1.769.300.000.000 100,0000
jumlah saham dalam Portepel 39.810.000.000 - - 35.387.000.000  

Bersamaan	dengan	pencatatan	sebesar	4.423.000.000	(empat	miliar	empat	ratus	dua	puluh	tiga	juta)	
saham	baru	yang	ditawarkan	dalam	Penawaran	Umum	ini	atau	25%	(dua	puluh	lima	persen)	dari	seluruh	
modal	ditempatkan	Perseroan,	Perseroan	atas	nama	pemegang	saham	pendiri	lainnya	akan	mencatatkan	
13.270.000.000	(tiga	belas	miliar	dua	ratus	tujuh	puluh	juta)	saham	sehingga	jumlah	seluruh	saham	yang	
dicatatkan	pada	Bursa	Efek	Indonesia	adalah	sebanyak	17.693.000.000	(tujuh	belas	miliar	enam	ratus	
sembilan	puluh	tiga	juta)	saham.

seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di beI, di luar saham-saham yang ditawarkan 
pada Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimum 8 (delapan) bulan 
sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. 

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek 
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum saham Perdana

Dana	yang	diperoleh	dari	hasil	penjualan	Saham	Yang	Ditawarkan	melalui	Penawaran	Umum	ini,	setelah	
dikurangi	biaya-biaya	emisi	akan	digunakan	untuk	:

a.	 Sekitar	 35%	atau	 sekitar	Rp1.750,0	miliar	 akan	digunakan	untuk	mendanai	 program	ekspansi	
kapasitas	produksi	batubara	termasuk	pengeluaran	modal	dan	biaya	pengembangan	sarana	dan	
prasarana	pertambangan	batubara;

b.	 Sekitar	50%	atau	sekitar	Rp2.500,1	miliar	akan	digunakan	untuk	melunasi	sebagian	atau	seluruh	
hutang	Perseroan	dan	Anak	Perusahaan.;

c.	 Sekitar	13%	atau	sekitar	Rp650,0	miliar	akan	digunakan	untuk	pengembangan	sumber	daya	batubara	
(coal reserves and resources)	Perseroan,	pengembangan/pembangunan	awal	deposit	telakon	dalam	
areal	PKP2B	AKT,	dan	untuk	keperluan	modal	kerja	Anak	Perusahaan.;

d.	 Sisanya	akan	digunakan	untuk	modal	kerja	Perseroan.

kebijakan Dividen

Laba	bersih	yang	diperoleh	Perseroan	setelah	dikurangi	cadangan	yang	diwajibkan	oleh	UUPT	dan/atau	
Anggaran	Dasar	Perseroan	dalam	suatu	tahun	buku,	dapat	dibagikan	sebagai	dividen.	Sesuai	peraturan	
perundang-undangan	yang	berlaku	di	Indonesia	dan	Anggaran	Dasar	Perseroan,	pembagian	dividen	
diputuskan	oleh	para	pemegang	saham	Perseroan	dalam	RUPS	Tahunan	atau	RUPS	Luar	Biasa	atas	
rekomendasi	dari	Direksi	Perseroan.	

Dengan	memperhatikan	(i)	hasil	operasi, arus	kas,	kecukupan	modal	dan	kondisi	keuangan	dari	Perseroan	
dan	Anak	Perusahaan	dalam	rangka	mencapai	tingkat	pertumbuhan	yang	optimal	di	masa	yang	akan	
datang;	(ii)	kewajiban	pemenuhan	pembentukan	dana	cadangan;	(iii)	pemenuhan	kewajiban-kewajiban	
Perseroan	dan	Anak	Perusahaan	berdasarkan	perjanjian-perjanjian	 dengan	pihak	 ketiga	 (termasuk	



xiii

kreditur)	seperti	pemenuhan	kondisi	tertentu	yang	berhubungan	dengan	kegiatan	operasional	Perseroan	
dan	Anak	Perusahaan,	pembagian	dividen	 tidak	menyebabkan	Perseroan	menjadi	wanprestasi	atau	
melebihi	jumlah	tertentu	dari	pendapatan	bersih	konsolidasi	Perseroan;	(iv)	prospek	Perseroan	dimasa	
yang	akan	datang;	(v)	kepatuhan	pada	hukum	dan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	dan	
persetujuan	dari	RUPS,	dan	(vi)	 faktor-faktor	 lainnya	yang	dianggap	relevan	oleh	Direksi	Perseroan;	
maka	mulai	 tahun	buku	di	mana	Perseroan	mencatatkan	 sahamnya	di	BEI,	manajemen	Perseroan	
merencanakan	rasio	pembayaran	dividen	maksimum	sekitar	30%	(tiga	puluh	persen)	dari	laba	bersih	
konsolidasi	Perseroan	setiap	tahunnya,	setelah	dikurangi	dengan	cadangan	yang	diwajibkan	oleh	UUPT	
dan/atau	Anggaran	Dasar	Perseroan.		

keunggulan kompetitif

Keunggulan	kompetitif	Perseroan	yang	utama	adalah	sebagai	berikut:	

a.	 Posisi	yang	tepat	untuk	memperoleh	keuntungan	dari	terbatasnya	pasokan	pasar	hard coking coal 
dunia;	

b.	 Cadangan	yang	besar	untuk	mendukung	peningkatan	produksi	yang	berkesinambungan;	
c.	 Produk	hard coking coal berkualitas	tinggi;
d.	 Basis	pelanggan	yang	bereputasi	dan	terdiversifikasi	dengan	baik;
e.	 Lokasi	strategis	terdekat	dengan	pasar	besi	baja	terbesar	di	dunia	dengan	tingkat	pertumbuhan	

tertinggi;
f.	 Potensi	untuk	meningkatkan	cadangan	dan	sumber	daya	batubara	secara	signifikan;	
g.	 Tim	manajemen	yang	tangguh	dan	berpengalaman.

strategi Usaha

Visi	Perseroan	adalah	menjadi	produsen	dan	pemasar	produk	pertambangan	berkualitas	tinggi	yang	
terkemuka	dari	Indonesia,	antara	lain	hard coking coal.	Perseroan	memiliki	rencana	untuk	mewujudkan	
cita-citanya	dengan	menerapkan	strategi	sebagai	berikut:	

a.	 Mengembangkan	infrastruktur	agar	mampu	meningkatkan	produksi	dan	mengurangi	biaya;
b.	 Meningkatkan	kemandirian	dan	mengurangi	ketergantungan	pada	sungai	Barito;
c.	 Meningkatkan	cadangan	batubara	dengan	mencari	sumber-sumber	cadangan	baru	dan	meningkatkan	

usaha-usaha	eksplorasi;
d.	 Melakukan	perjanjian	berjangka	untuk	penyediaan	pasokan	batubara;	
e.	 Mengembangkan	dan	terus	melakukan	diversifikasi	basis	pelanggan;
f.	 Melakukan	akuisisi	secara	selektif	untuk	diversifikasi	dan	pertumbuhan	usaha;
g.	 Melanjutkan	fokus	pada	keselamatan	kerja,	perlindungan	atas	lingkungan	hidup,	keunggulan	kinerja	

dan	hubungan	dengan	masyarakat.

risiko Usaha 

Risiko	yang	dapat	mempengaruhi	kegiatan	usaha	Perseroan	dapat	dikelompokkan	sebagai	berikut:	

a. risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan industri coking coal, antara 
lain:
1.	 Risiko	penurunan	harga	coking coal secara	signifikan	
2.	 Risiko	terhambatnya	atau	gagalnya	rencana	ekspansi	Perseroan
3.	 Risiko	 dalam	memperoleh,	mempertahankan	 dan	memperbarui	 izin-izin,	 perjanjian	 dan	

persetujuan	yang	dibutuhkan	
4.	 Risiko	keterlambatan	pengangkutan	batubara	
5.	 Risiko	terkait	dengan	perubahan	cuaca	
6.	 Risiko	terkait	sumber	pendapatan	tunggal	dan	kegiatan	operasional	yang	terkonsentrasi
7.	 Risiko	likuiditas
8.	 Risiko	fungsi	kontrol	internal	yang	tidak	berjalan	dengan	baik
9.	 Risiko	terkait	terbatasnya	rekam	jejak	operasional	Perseroan
10.	 Risiko	persaingan	bisnis
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11.	 Risiko	kontrak-kontrak	jangka	panjang	dengan	konsumen
12.	 Risiko	terkait	fluktuasi	harga	bahan	bakar
13.	 Risiko	terkait	pasokan	dan	kenaikan	harga	suku	cadang	dan	bahan	peledak
14.	 Risiko	operasional
15.	 Risiko	kegagalan	memenuhi	komitmen	batubara	kepada	para	konsumen	Perseroan	karena	

gangguan	yang	tidak	diharapkan
16.	 Risiko	tingginya	hutang	Perseroan	serta	pembatasannya
17.	 Risiko	ketergantungan	kepada	karyawan	kunci	
18.	 Risiko	hubungan	dengan	masyarakat	setempat
19.	 Risiko	kelebihan	pasokan	batubara
20.	 Risiko	ketergantungan	pada	beberapa	konsumen	besar
21.	 Risiko	tidak	konsistennya	kualitas	batubara	yang	dijual
22.	 Risiko	ketidakstabilan	kondisi	perekonomian,	politik	dan	hukum	di	Cina
23.	 Risiko	biaya	pemeliharaan	lingkungan	yang	tinggi
24.	 Risiko	ketergantungan	pada	agen	pemasaran	internasional
25.	 Risiko	cadangan	batubara	tambahan	tidak	dapat	diperoleh	atau	sumber	daya	batubara	yang	

ada	tidak	dapat	dikonversi	menjadi	cadangan	batubara	yang	dapat	ditambang	secara	ekonomis
26.	 Risiko	ketidakpastian	dalam	memperkirakan	cadangan	dan	sumber	daya	batubara	Perseroan
27.	 Risiko	kewajiban	reklamasi	dan	rehabilitasi	tambang
28.	 Risiko	terkait	ketentuan	PKP2B	bahwa	semua	kandungan	batubara	di	wilayah	konsesi	Perseroan	

tetap	milik	Pemerintah	
29.	 Risiko	fluktuasi	biaya	angkutan	pengiriman	laut	dan	gangguan	dalam	angkutan	
30.	 Risiko	ketidakmampuan	para	pengguna	batubara	untuk	mematuhi	standar	lingkungan	hidup	
31.	 Risiko	pertanggungan	asuransi	yang	tidak	melindungi	semua	potensi	kerugian
32.	 Risiko	ketergantungan	dukungan	keuangan	dari	pemegang	saham	pengendali	
33.	 Risiko	translasi	kondisi	keuangan	dan	hasil	kegiatan	operasional	Perseroan	dari	mata	uang	

Dollar	AS	menjadi	mata	uang	Rupiah	
34.	 Risiko	ketergantungan	pada	kontraktor	dalam	melakukan	berbagai	aspek	dari	kegiatan	operasi	

Perseroan
35.	 Risiko	kegagalan	melaksanakan	strategi	usaha	Perseroan	atau	mencapai	tujuan	Perseroan
36.	 Risiko	kerugian	finansial	akibat	litigasi	yang	dialami	Perseroan

b. risiko-risiko yang berkaitan dengan Indonesia, antara lain:
37.	 Risiko	perubahan	Undang-Undang	dan	Peraturan	baru
38.	 Risiko	 perbedaan	 penafsiran	 terhadap	Undang-Undang	Pertambangan	 dan	 pelaksanaan	

Pemerintahan	Daerah
39.	 Risiko	terorisme
40.	 Risiko	perubahan	ekonomi	regional	atau	global
41.	 Risiko	ketidakstabilan	politik	di	Indonesia
42.	 Risiko	pemogokan	dan	pergolakan	tenaga	kerja
43.	 Risiko	penyakit	menular	di	Indonesia
44.	 Risiko	penurunan	peringkat	kredit	Indonesia
45.	 Risiko	bencana	alam	di	Indonesia

c. risiko-risiko yang berkaitan dengan saham, antara lain:
46.	 Risiko	pasar
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Perkara hukum yang Dihadapi oleh Perseroan dan anak Perusahaan

Sampai	saat	prospektus	ini	diterbitkan,	Perseroan	maupun	anggota	Direksi	dan	Dewan	Komisarisnya	
tidak	sedang	menghadapi	perkara	yang	secara	material	dapat	mempengaruhi	kegiatan	usaha	Perseroan.	
Perkara	yang	dihadapi	oleh	Anak	Perusahaan	Perseroan	yaitu:

no nomor Perkara Para Pihak keterangan
1	 423/Pdt.G/2010/	 a.	 Penggugat:	PT	Asiamindo	 Penggugat	menuntut	agar	Para	Tergugat	dinyatakan	bersalah
	 PN.Jkt.Sel		tanggal		 	 Nusa	Minerals	 melakukan	perbuatan	melawan	hukum,	karena	Para	Tergugat
	 9	Juni	2010		 b.		Tergugat	I:	AKT	 melakukan	pengambilalihan	24	Equipment	(senilai	USD	11.389.000)
	 (Pengadilan	Negeri		 c.		Tergugat	II:	Peter	Stregas	 yang	menurut	Penggugat,	Equipment	tersebut	merupakan	milik
	 Jakarta	Selatan)	 d.		Tergugat	III	:	BMS	 Penggugat.	Equipment	tersebut	diimpor	oleh	Penggugat	atas	
	 	 	 	 	 	 biaya	dari	BMS	(Tergugat	III)	dan	dioperasikan/digunakan	oleh
		 	 	 	 	 	 AKT	(Tergugat	I).
	 	 	 	 	 	 Pengadilan	Negeri	Jakarta	Selatan	telah	menjatuhkan	putusan	
	 	 	 	 	 	 provisi	(sela)	pada	tanggal	2	November	2010,	yang	amar	putusannya	
	 	 	 	 	 	 sebagai	berikut:
	 	 	 	 	 	 1)		menerima	eksepsi	kompetensi	absolut	dari	Tergugat	I	dan	
	 	 	 	 	 	 	 Tergugat	II;
	 	 	 	 	 	 2)		menyatakan	gugatan	Penggugat	tidak	dapat	diterima;
	 	 	 	 	 	 3)	 Penggugat	dihukum	untuk	membayar	biaya	perkara.
	 	 	 	 	 	 Saat	ini,	Para	Pihak	menunggu	penyampaian	putusan	oleh
	 		 	 	 	 	 Pengadilan	Negeri	Jakarta	Selatan	kepada	Para	Pihak.
2	 23/PHI.G/2010/	 a.		Penggugat:	Peter	David		 Penggugat	(Warga	Negara	Australia)	yang	dipekerjakan	oleh
	 PN.Jkt.Pst	tanggal		 	 Ellis	 Tergugat	berdasarkan	perjanjian	Offer of Employment	tertanggal
	 27	Januari	2010		 b.		Tergugat:	AKT	 26	Februari	2008	menuntut	agar	Tergugat	dinyatakan	telah
	 (Pengadilan	Hubungan		 	 melakukan	wanprestasi	karena	tidak	melakukan	pembayaran	gaji
	 Industrial	pada		 	 	 dan	tunjangan-tunjangan	lainnya,	antara	lain	gaji	bulan	Maret
	 Pengadilan	Negeri		 	 	 2009,	bonus	penyelesaiaan,	dan	bonus	kinerja	sebagaimana	yang
	 Jakarta	Pusat)	 	 	 telah	disepakati	dalam	Offer of Employment	antara	Penggugat
		 	 	 	 	 	 dan	Tergugat.Perkara	ini	sedang	dalam	proses	kasasi	yang	diajukan
		 	 	 	 	 	 oleh	AKT	sebagaimana	termaktub	dalam	Akta	Tanda	Terima	Memori	
	 	 	 	 	 	 Kasasi	No.	98/Srt.Kas/PHI/2010/PN.Jkt.Pst	tertanggal	21	Juli	2010.
3	 24/PHI.G/2010/	 a.	 Penggugat:	Kurt	Eugene	 Penggugat	(Warga	Negara	Amerika)	yang	dipekerjakan	oleh
	 PN.Jkt.Pst	tanggal		 	 Krieger	 Tergugat	berdasarkan	perjanjian	Offer of Employment	tertanggal
	 27	Januari	2010		 b.		Tergugat	:	AKT	 19	September	2008	menuntut	agar	Tergugat	dinyatakan	telah
	 (Pengadilan	Hubungan		 	 melakukan	wanprestasi	karena	tidak	melakukan	pembayaran	gaji
	 Industrial	pada		 	 	 dan	tunjangan-tunjangan	lainnya,	sebagaimana	yang	telah
	 Pengadilan	Negeri		 	 	 disepakati	dalam	Offer of Employment	antara	Penggugat	dan
	 Jakarta	Pusat)	 	 	 Tergugat.
	 	 	 	 	 	 Perkara	ini	sedang	dalam	proses	kasasi	yang	diajukan	oleh	AKT	
	 	 	 	 	 	 dan	AKT	telah	menyampaikan	memori	kasasi	pada	tanggal	
	 	 	 	 	 	 22	April	2010.

Seluruh	perkara	telah	diungkapkan	dalam	Prospektus	dan	perkara-perkara	tersebut	tidak	berdampak	
terhadap	 kegiatan	 usaha	dan	 kondisi	 keuangan	Perseroan	dan	Anak Perusahaan.	Perseroan	 juga	
menyatakan	tidak	ada	perkara	hukum	yang	dihadapi	Dewan	Komisaris	dan	Direksi	Perseroan	dan	Anak	
Perusahaan	yang	menghalangi	kelangsungan	usaha	Perseroan	dan	Penawaran	Umum.

Informasi mengenai anak Perusahaan 

Berikut	adalah	informasi	ringkas	mengenai	Anak	Perusahaan:

nama Perusahaan kegiatan Usaha Persentase  tahun mulai status operasional
     kepemilikan Penyertaan
PT	Asmin	Koalindo	Tuhup	 Pertambangan	batubara		 99,0%	 2008	 Beroperasi	
PT	Borneo	Mining	Services	 Penyewaan	alat-alat	berat	terkait	
	 	 	 	 dengan	pertambangan	batubara	 99,9%	 2008	 Beroperasi
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Halaman	ini	sengaja	dikosongkan



1

I.	 Penawaran	UmUm

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini 
melakukan Penawaran Umum sebesar 4.423.000.000 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta) 
saham biasa atas nama, atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dengan 
nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga 
Penawaran Rp1.170 (seribu seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada 
saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam 
Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp5.174.910.000.000 (lima triliun seratus tujuh 
puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah).

PT	BOrneO	LUmBUnG	enerGI	&	meTaL	Tbk.
Kegiatan	Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan yang Terintegrasi melalui Anak Perusahaan

Kantor	Pusat
Menara Bank Danamon 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6

Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia
Telepon : +62 21 5799 1234
Faksimili: +62 21 5799 1155

rISIKO	UTama	YanG	DIHaDaPI	OLeH	PerSerOan	aDaLaH	rISIKO	PenUrUnan	HarGa	COKInG	
COaL	YanG	SIGnIFIKan	SeHInGGa	memPenGarUHI	PerOLeHan	PenGHaSILan,	LaBa	Dan	arUS	
KaS	PerSerOan.

rISIKO	USaHa	LaInnYa	DaPaT	DILIHaT	PaDa	BaB	VI	TenTanG	rISIKO	USaHa	DaLam	PrOSPeKTUS	
Penawaran	PerDana	PerSerOan.

Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi 
efektif dengan Surat Ketua Bapepam-LK No. • tanggal 16 November 2010. 
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Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Borneo Lumbung Energi 
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Borneo Lumbung Energi” No. 109 tanggal 
15 Maret 2006 juncto Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar “PT Borneo Lumbung Energi”  
No. 225 tanggal 28 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C–09502 HT.01.01.
TH.2006 tanggal 3 April 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 
Selatan di bawah No. 1016/BH.09.03/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 serta telah diumumkan dalam Tambahan  
No. 11258 Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008 (“Anggaran Dasar Perseroan”).

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana 
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo 
Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., 
Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan  
No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, yang mengubah 
seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan 
Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Borneo 
Lumbung Energi & Metal Tbk.

Struktur	Permodalan	Dan	Susunan	Pemegang	Saham	Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan 
adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, 
S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan 
No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010,		adalah sebagai 
berikut:

Keterangan	 	 nilai	nominal	rp100	per	saham
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rp)	 (%)
modal	Dasar	 	 53.080.000.000	 5.308.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
1. PT Republik Energi & Metal (“REM”) 13.269.987.500 1.326.998.750.000  99,9999
2. PT Muara Kencana Abadi (“MKA”) 12.500 1.250.000 0,0001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 13.270.000.000	 1.327.000.000.000	 100,0000
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 39.810.000.000	 - 

Perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2010 yaitu 
Perseroan telah melakukan konversi atas hutang Perseroan kepada PT Republik Energi & Metal 
sejumlah Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi setoran modal sejumlah 
12.000.000.000 (dua belas miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan nilai 
konversi sebesar Rp100 per saham, bersamaan dengan disetujuinya rencana Perseroan untuk melakukan 
Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 
No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02 
tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0066035.
AH.01.09.2010 tanggal 2 September 2010. 
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Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka 
struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara 
proforma adalah sebagai berikut:

modal	Saham
Dengan	nilai	nominal	rp100	(seratus	rupiah)	Setiap	Saham

Keterangan	 Sebelum	Penawaran	Umum	 Setelah	Penawaran	Umum	
	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	 (%)	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	 (%)
	 	 	 	 nominal	(rp)	 	 	 nominal	(rp)
modal	Dasar	 	 	 53.080.000.000	 5.308.000.000.000	 	 53.080.000.000	 5.308.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	 	 	 	
1. PT Republik Energi & Metal 13.269.987.500 1.326.998.750.000  99,9999 13.269.987.500 1.326.998.750.000 75,0013
2. PT Muara Kencana Abadi 12.500 1.250.000 0,0001 12.500 1.250.000 0,0001
3. Masyarakat   - - - 4.423.000.000 442.300.000.000 24,9986

Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 13.270.000.000	 1.327.000.000.000	 100,0000	 17.693.000.000	 1.769.300.000.000	 100,0000
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 39.810.000.000	 -	 -	 35.387.000.000

	 	
Bersamaan dengan pencatatan sebesar 4.423.000.000 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta) 
saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh 
modal ditempatkan Perseroan, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri lainnya akan mencatatkan 
13.270.000.000 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta) saham sehingga jumlah seluruh saham yang 
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 17.693.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus 
sembilan puluh tiga juta) saham.

Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI, di luar saham-saham yang ditawarkan pada 
Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimum 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan 
Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. 

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya 
yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan 
Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.
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II.	renCana	PenGGUnaan	Dana	YanG	DIPerOLeH	DarI	
HaSIL	Penawaran	UmUm

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :

a. Sekitar 35% atau sekitar Rp1.750,0 miliar akan digunakan untuk mendanai program ekspansi 
kapasitas produksi batubara termasuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan 
prasarana pertambangan batubara. 

 Saat ini Perseroan telah melakukan investasi tambahan dalam rangka program ekspansi kapasitas 
produksi sampai ke 3,6 juta ton per tahun (“Ekspansi Tahap I”), dan direncanakan akan tercapai 
paling lambat akhir 2010. Peningkatan kapasitas produksi meliputi peningkatan kemampuan dan 
kapasitas infrastruktur tambang dan logistik transportasi batubara yang dilakukan seiring dengan 
penambahan peralatan produksi batubara. Secara terpisah, Perseroan sejak bulan Juni 2010 telah 
memulai persiapan program ekspansi produksi berikutnya yaitu untuk mencapai kapasitas produksi 
5,0 mtpa (“Ekspansi Tahap II”) dengan target pencapaian kapasitas ini paling lambat akhir 2011. 

 Adapun rencana pengeluaran modal yang dimaksud untuk dapat mencapai target Ekspansi Tahap 
II AKT, termasuk juga BMS yang akan menyediakan dan menyewakan alat-alat pertambangan yang 
dibutuhkan AKT, antara lain meliputi:

• Sekitar 80% dari anggaran ekspansi diperuntukkan bagi belanja alat-alat berat, baik oleh AKT 
maupun BMS, yang akan dimulai pada tahun 2010 ini sampai dengan tahun 2011, termasuk 
antara lain:

• Pembelian alat-alat berat tambahan terkait dengan proses pengupasan lapisan tanah 
(overburden removal), blasting, dan penambangan batubara seperti antara lain excavator, 
dump-truck, dozer dan grader;

• Pembelian alat-alat berat tambahan terkait dengan pemrosesan batubara hingga siap untuk 
dikapalkan seperti antara lain crusher, haul truck, loader, hauling truck dan excavator; 

• Pembelian tongkang dan tug boat tambahan untuk pengangkutan batubara dari pelabuhan 
Tuhup ke Taboneo; dan

• Pembelian alat-alat berat penunjang tambahan seperti antara lain water truck, service truck, 
fuel truck, truk pencampur bahan peledak (ANFO truck), kendaraan-kendaraan penunjang, 
dan peralatan untuk workshop.

 
• Sekitar 20% dari anggaran ekspansi disiapkan untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur 

tambang dan logistik tambang dan transportasi yang akan dimulai pada tahun 2010 untuk 
infrastruktur utama dan hingga 2012 untuk beberapa infrastruktur pelengkap lainnya, baik oleh 
AKT maupun BMS, untuk mencapai Ekspansi Tahap II AKT, seperti antara lain:

• Pembangunan tangki-tangki bahan bakar solar (“HSD”) termasuk pipa saluran yang dapat 
menampung sampai dengan 21 ribu kilo liter HSD yaitu untuk dapat mendukung penyediaan 
HSD untuk kebutuhan lebih kurang 3 bulan;

• Pembangunan pemondokan permanen untuk menampung hingga tidak kurang dari 1.200 
pekerja termasuk diantaranya fasilitas penunjang seperti tempat ibadah, fasilitas olahraga, 
fasilitas sosial, kantor administrasi dan gedung pertemuan. Tempat tinggal permanen ini 
adalah tambahan dari apa yang sudah dibangun oleh Perseroan sampai sekarang yaitu 
camp untuk tenaga operator dengan kapasitas sampai dengan 1.300 tenaga operator; 

• Penambahan gudang suku cadang (sparepart warehouse), gudang bahan peledak dan 
workshop;
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• Peningkatan mutu dan pelebaran jalan angkutan batubara yang sudah dibangun oleh 
Perseroan sebelumnya sehingga dapat digunakan secara berkesinambungan sepanjang 
tahun dalam kondisi cuaca apapun (“all weather hauling road”) agar kapasitas angkut jalan 
ini bertambah untuk mengantisipasi tambahan volume, dan biaya angkutan menjadi lebih 
rendah karena mutu jalan yang lebih baik;

• Pembangunan Intermediary Stockpile; 
• Pengembangan pelabuhan Tuhup untuk dapat memperluas kapasitas stockpile batubara 

dan kapasitas bongkar muat batubara;
• Pembangunan airstrip di Tuhup; dan
• Sarana-sarana penunjang lainnya. 

 Pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana ini akan disediakan oleh 
Perseroan untuk AKT dan BMS, sebagai perusahaan terkendali yang memiliki 99,0% saham AKT 
dan BMS, yang akan diberikan dalam bentuk pinjaman dari Perseroan kepada AKT ataupun dari 
Perseroan kepada BMS, dengan bunga yang sesuai dengan bunga pasar, atau sebagai tambahan 
setoran modal kepada AKT dan/atau BMS. 

 
 Pertimbangan Perseroan untuk memberikan Pinjaman kepada BMS dan AKT untuk mendanai 

ekspansi ini adalah agar peningkatan kinerja AKT dan BMS sebagai Anak Perusahaan, pada akhirnya 
dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan, sebagai pemilik 99,0% saham AKT dan BMS.

 Atas dana tersebut, setelah dikembalikan kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk modal kerja 
Perseroan antara lain untuk pembayaran gaji, pembayaran sewa, jasa–jasa konsultan yang diperlukan 
untuk tujuan uji tuntas (due diligence) terhadap prospek investasi, untuk investasi di perusahaan 
prospek lainnya atau untuk ditanamkan kembali dalam Anak Perusahaan untuk ekspansi di masa 
yang akan datang.

b. Sekitar 50% atau sekitar Rp2.500,1 miliar akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh 
hutang Perseroan dan Anak Perusahaan.

 Perinciannya antara lain sebagai berikut:
i. Melakukan pembayaran atas hutang Perseroan yang akan jatuh tempo kepada PT Sinarmas 

Sekuritas sebesar Rp600 miliar sesuai dengan kesepakatan berdasarkan Senior Secured 
Promissory Notes (“Notes”) tertanggal 17 Desember 2009. Berdasarkan Notes tersebut, 
Perseroan wajib melunasi atas seluruh hutang dalam waktu 1 tahun setelah diperolehnya 
pembiayaan tersebut dari PT Sinarmas Sekuritas dan ditandatanganinya Notes tersebut, yaitu 
pada tanggal 17 Desember 2010.

ii. Melakukan percepatan pembayaran atas sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank Anak 
Perusahaan, AKT dan/atau BMS, sebagai berikut:

• Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 670 miliar kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
 Pada tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali tanggal  

16 Desember 2009, AKT dan BMS mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan 
PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar USD25.500.000 dan Rp299.574 juta untuk AKT 
dan USD12.000.000 dan Rp140.976 juta untuk BMS. Pinjaman ini bertenor 36 bulan. 
Berdasarkan perjanjian yang diubah dan dinyatakan kembali yang ditandatangani antara 
PT Bank CIMB Niaga Tbk dan AKT dan BMS pada tanggal 16 Desember 2009, tenor 
pinjaman diubah dengan jadwal pembayaran baru dimulai dari 31 Maret 2010 dan berakhir 
31 Desember 2012. Dalam perjanjian ini, tingkat suku bunga diturunkan menjadi 9,75% 
per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS, dan 15% per tahun untuk pinjaman 
dalam mata uang Rupiah. Percepatan pelunasan ini akan dilakukan sebagaimana diatur 
dalam perjanjian fasilitas kredit tersebut pasal 1.6.1. mengenai pembayaran kembali lebih 
cepat/awal.
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• Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 685 miliar kepada RZB Bank.
 Pada tanggal 17 Desember 2009, AKT mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman dengan 

RZB Bank sebesar USD81.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk membayar kembali dana 
yang telah dikeluarkan Perseroan untuk pengeluaran sebelum produksi, eksplorasi dan 
pengembangan infrastruktur di AKT. Jangka waktu fasilitas ini adalah 36 bulan, dengan 
jadwal pembayaran kembali secara triwulanan yang dimulai sejak 31 Maret 2010. Tingkat 
bunga atas fasilitas ini adalah 9,5% di atas biaya modal rata-rata tertimbang Dolar AS RZB 
Bank, dengan bunga dibayarkan secara bulanan. Rata-rata bunga yang dibebankan selama 
periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 adalah sebesar 11,2%. Percepatan 
pembayaran ini akan dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian fasilitas pinjaman 
tersebut pasal 7.5. mengenai pelunasan kembali lebih cepat/awal.

 Perseroan akan meminjamkan dana hasil penawaran umum untuk pembayaran percepatan 
sebahagian dan/atau seluruhnya kewajiban bank Anak Perusahaan diatas, dalam bentuk pinjaman 
dengan bunga yang disesuaikan dengan bunga pasar, atau sebagai setoran modal kepada AKT 
dan/atau BMS. 

 Pertimbangan Perseroan untuk memberikan Pinjaman kepada BMS dan AKT untuk mendanai 
percepatan pembayaran atas sebagian dan/atau seluruh hutang AKT dan/atau BMS, akan dapat 
meminimalkan porsi biaya AKT dan BMS, yang dapat meningkatkan laba Anak Perusahaan, yang 
pada akhirnya juga akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan, sebagai pemilik 99,0% saham 
AKT dan BMS.

 Atas dana tersebut, setelah dikembalikan kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk modal kerja 
Perseroan antara lain untuk pembayaran gaji, pembayaran sewa, jasa–jasa konsultan yang diperlukan 
untuk tujuan uji tuntas (due diligence) terhadap prospek investasi, untuk investasi di perusahaan 
prospek lainnya atau untuk ditanamkan kembali dalam Anak Perusahaan untuk ekspansi di masa 
yang akan datang.

c. Sekitar 13% atau sekitar Rp650,0 miliar akan digunakan untuk pengembangan sumber daya batubara 
(coal reserves and resources) Perseroan, pengembangan/pembangunan awal deposit telakon dalam 
areal PKP2B AKT, dan untuk keperluan modal kerja Anak Perusahaan.  

 Pengembangan sumber daya batubara yang dimaksud dilakukan dengan pembukaan lahan-lahan 
penambangan baru di Blok Kohong yang meliputi antara lain: biaya pembukaan lahan (land clearing), 
biaya pengeboran (drilling) biaya eksplorasi, dan biaya administrasi lainnya termasuk pengurusan 
izin. 

 Pengembangan sumber daya batubara yang dimaksud juga mencakup eksplorasi dari Blok Telakon 
yang meliputi antara lain: biaya pembukaan lahan, biaya pengeboran-pengeboran tambahan 
untuk dapat meningkatkan sumber daya dan cadangan (resources dan reserve) Blok Telakon, 
pembuatan rencana penambangan Blok Telakon (mine design), dan biaya administrasi lainnya 
termasuk pengurusan izin. Pertimbangan Perseroan untuk memberikan Pinjaman kepada AKT untuk 
pengembangan sumber daya batubara (coal reserves and resources) adalah untuk meningkatkan 
sumber daya dan cadangan batubara (resources dan reserves) untuk dapat memaksimalkan potensi 
laba Anak Perusahaan, yang pada akhirnya juga akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan, 
sebagai pemilik 99,0% saham.

 Modal kerja Anak Perusahaan meliputi biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat 
berat melalui AKT dan/atau BMS. Pertimbangan Perseroan untuk memberikan Pinjaman kepada 
AKT dan/atau BMS untuk modal kerja Anak Perusahaan, adalah untuk memaksimalkan utilisasi dari 
alat-alat berat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas, sehingga menurunkan biaya 
produksi batubara. Hal ini dapat meningkatkan potensi laba Anak Perusahaan, yang pada akhirnya 
juga akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan, sebagai pemilik 99,0% saham. Perseroan akan 
memberikan dana hasil penawaran umum untuk pengembangan sumber daya batubara (coal reserves 
and resources) dan modal kerja Anak Perusahaan ini sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, dalam 
bentuk pinjaman dengan bunga yang disesuaikan dengan bunga pasar, atau sebagai tambahan 
setoran modal kepada AKT dan/atau BMS. 
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 Setelah pinjaman tersebut dibayarkan kepada Perseroan, dana tersebut oleh Anak Perusahaan 
akan dipergunakan untuk investasi di perusahaan prospek lainnya atau untuk ditanamkan kembali 
dalam Anak Perusahaan untuk ekspansi di masa yang akan datang.

d. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

 Untuk modal kerja Perseroan terkait dengan pengembangan usaha termasuk untuk melakukan 
evaluasi atas investasi-investasi yang dipandang potensial untuk investasi yang mendukung 
pengembangan usaha batubara Perseroan saat ini, maupun potensi investasi pertambangan lainnya.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini 
kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  
No Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 
Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum 
dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada 
Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan 
persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

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

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 Tanggal  
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka 
Penawaran Umum, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3,368% dari 
estimasi jumlah Penawaran Umum yang meliputi:

• Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi efek sebesar 2,50% yang terdiri dari biaya jasa 
penjaminan (underwriting fee) 0,25%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 2,00%, biaya 
jasa penjualan (selling fee) 0,25%.

• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,544% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik 
sekitar 0,16%, biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,35%, biaya jasa notaris sekitar 0,03% dan biaya 
jasa penilai sekitar 0,004%.

• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,004% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
• Biaya penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan prospektus dan sertifikat, biaya iklan koran 

Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal 
tersebut, sebesar 0,32%.
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III.	PernYaTaan	HUTanG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, 
Wibisana & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Perseroan 
dan Anak Perusahaan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp4.923.872 juta yang terdiri dari Kewajiban 
Lancar sebesar Rp2.018.084 juta dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp2.905.788 juta.

Adapun rincian dari jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

KewaJIBan

	 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 Jumlah
KewaJIBan	
Kewajiban	Lancar	
Hutang usaha – Pihak ketiga 182.906
Biaya yang masih harus dibayar 289.575
Hutang pajak  362.388
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun: 
- Hutang sewa guna usaha   20.348
- Pinjaman   1.162.867
Jumlah	Kewajiban	Lancar	 										2.018.084	
	
Kewajiban	Tidak	Lancar	
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun: 
- Hutang sewa guna usaha    32.095
- Pinjaman   1.255.461
Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo 
dalam satu tahun 1.215.088
Kewajiban pajak tangguhan 397.799
Penyisihan imbalan karyawan 5.345
Jumlah	Kewajiban	Tidak	Lancar	 2.905.788

Jumlah	Kewajiban	 4.923.872

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Hutang	usaha	–	Pihak	Ketiga

Saldo hutang usaha – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp182.906 
juta. Jumlah hutang usaha dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS masing-masing adalah sebesar 
Rp133.177 juta dan Rp49.729 juta. 

Seluruh saldo hutang usaha merupakan hutang kepada pihak ketiga seperti PT Liebherr Indonesia 
Perkasa, Contrans International Logistic Pte Ltd., PT Prima Traktor Indonusa, PT Jakarta International 
Machine Center, PT Trakindo Utama dan PT Mitramulti Yasatama. 

Adapun rincian dari hutang usaha kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 Jumlah
Sewa peralatan  88.289
Pembelian peralatan 29.540
Transportasi  24.368
Jasa konsultan dan profesional 11.087
Makanan   6.549
Ongkos angkut  3.762
Lain-lain (dibawah Rp1.000 juta) 19.311
Jumlah	 	 	 182.906
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Biaya	yang	masih	harus	dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp289.575 juta dengan 
rincian sebagai berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 Jumlah
Royalti 156.407
Bahan bakar 46.742
Sewa peralatan 35.934
Penalti 17.526
Bunga 15.416
Biaya karyawan 9.083
Iuran tetap 1.569
Sewa tongkang dan kendaraan 557
Lain - lain 6.341
Jumlah	 289.575

Hutang	Pajak

Saldo hutang pajak pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp362.388 juta dengan rincian sebagai 
berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 Jumlah
Perseroan	
Pajak penghasilan pasal 26 89.606
Pajak penghasilan badan 2.781
Jumlah	 92.387
 
anak	Perusahaan	
Pajak Pertambahan Nilai 120.996
Pajak penghasilan pasal 21 24.788
Pajak penghasilan pasal 23 32.181
Pajak penghasilan pasal 26 2.881
Pajak penghasilan badan 89.155
Jumlah	 270.001

Jumlah	 362.388

Hutang	sewa	guna	usaha

Saldo hutang sewa guna usaha pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp52.443 juta, dengan 
bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp20.348 juta dan bagian jangka panjang 
sebesar Rp32.095 juta. 

Adapun rincian dari hutang sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 Jumlah
Pihak	ketiga	
PT Buana Finance 9.661
PT Dipo Star Finance 9.183
PT Surya Artha Nusantara Finance 5.106
PT Mandiri Finance 28.493
Jumlah	 52.443
	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 20.348
Bagian jangka panjang 32.095
Jumlah	 52.443
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Pinjaman

Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp2.418.328 juta, dengan bagian dalam mata 
uang Rupiah sebesar Rp955.685 juta dan bagian dalam mata uang Dolar AS sebesar Rp1.462.643 juta.

Adapun rincian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 Jumlah
rupiah	
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“CIMB Niaga”) 402.171
PT Sinarmas Sekuritas – Surat Promes 600.000
Dikurangi: bagian diskonto yang belum diamortisasi (46.486)
Jumlah	 955.685
	
Dolar	aS	
CIMB Niaga 774.719
Raiffeisen Zentralbank Osterreich Ag. Singapore Branch (“RZB Bank”) 687.924
Jumlah	 1.462.643
	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 1.162.867
Bagian jangka panjang 1.255.461
Jumlah	 2.418.328

Sinarmas	

Pada tanggal 17 Desember 2009, Perusahaan, Sinarmas dan REM (pemegang saham Perusahaan) 
sepakat mengadakan perjanjian pembelian notes dimana Perusahaan akan menerbitkan sebuah Senior 
Secured Promissory Notes (“Notes”) dengan nilai nominal Rp600.000 juta. Notes tersebut dibeli pada 
tingkat harga Rp500.000 juta. Notes akan jatuh tempo 12 bulan dari tanggal Notes dengan tingkat suku 
bunga 20% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu. Bunga terhutang pada tanggal jatuh tempo.

Notes ini dijaminkan dengan:

• Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari REM;
• 24% saham AKT yang dimiliki Perseroan;
• Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi.

Beberapa persyaratan-persyaratan penting yang diwajibkan dalam Notes adalah sebagai berikut:

• Pada saat perpanjangan pertama, Perseroan wajib, jika diperbolehkan oleh undang-undang dan 
kontrak, menempatkan jaminan kedua atas saham dan/atau harta lainnya, milik AKT dan BMS untuk 
kepentingan Sinarmas.

• Perseroan tidak dapat membayar hutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dan 
menjaminkan atau mengalihkan aset-aset Perseroan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan 
Sinarmas, kecuali jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Kreditur Senior.

Kreditur Senior terdiri dari CIMB Niaga dan RZB Bank, keduanya merupakan kreditur dari BMS dan 
AKT. Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap kreditur bersangkutan 
memuat klausula cidera janji silang (cross default).
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CImB	niaga

Perjanjian Fasilitas Kredit AKT dan BMS

Pada tanggal 19 Maret 2009, AKT dan BMS mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan CIMB Niaga 
sebesar USD25.500.000 dan Rp299.574 juta untuk AKT dan USD12.000.000 dan Rp140.976 juta untuk 
BMS.  Pinjaman ini memiliki jangka waktu 30 bulan.  Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 12,5% per 
tahun untuk saldo dalam Dolar AS, dan 16% per tahun untuk saldo dalam Rupiah, dan dapat disesuaikan 
dari waktu ke waktu, dan dibayarkan setiap bulannya.  

Berdasarkan perjanjian yang diubah dan dinyatakan kembali yang ditandatangani antara CIMB Niaga 
dan AKT dan BMS pada tanggal 16 Desember 2009, jangka waktu pinjaman diubah dengan jadwal 
pembayaran dimulai dari 31 Maret 2010 dan berakhir 31 Desember 2012.  Dalam perjanjian ini, tingkat 
suku bunga diubah menjadi 9,75% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar AS, dan 15% per tahun untuk 
pinjaman dalam Rupiah.

Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan-jaminan (bersifat pari pasu dengan fasilitas RZB Bank, sesuai 
dengan Intercreditor and Security Sharing Agreement), sebagai berikut:

• Jaminan perusahaan dari Perseroan dan REM;
• 99,99% saham BMS yang dimiliki Perseroan dan 0,01% saham BMS yang dimiliki REM;
• 76% saham AKT yang dimiliki Perseroan;
• Piutang AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai USD104.000.000;
• Persediaan AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai USD104.000.000;
• Aset tetap AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai USD104.000.000;
• Klaim asuransi AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai USD104.000.000;
• Akun Debt Service Reserve Account (“DSRA”); dan
• Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi.

Beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam fasilitas ini adalah:

• AKT dan BMS diharuskan memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu sepanjang jangka waktu pinjaman 
sebagai berikut:
a. Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 3,1:1, 1,1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah 

modal pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara 
berturut-turut.

b. Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 2,0:1, 1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah 
penghasilan sebelum pajak penghasilan, beban bunga, beban depresiasi dan amortisasi 
(“EBITDA”) pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012.

c. Rasio EBITDA terhadap jumlah pinjaman tidak boleh kurang dari 1,5:1 sepanjang jangka waktu 
pinjaman pada perode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012.

 Rasio-rasio keuangan diatas harus dipenuhi oleh AKT dan BMS sejak periode pertama pengukuran 
rasio pada tanggal 31 Desember 2010.

• Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CIMB Niaga, AKT dan BMS dibatasi untuk menjaminkan 
atau mengalihkan aset-aset material, memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya, kecuali 
untuk pinjaman dalam bentuk pre-shipment financing, melakukan perubahan pemegang saham 
pengendali, melakukan perubahan atas usaha utama, melakukan pembayaran atas hutang piutang 
afiliasi kecuali yang berhubungan dengan sewa antar afiliasi, mengumumkan dan membagikan 
dividen selama Perseroan belum menjadi perusahaan terbuka atau menjadi bagian dari perusahaan 
terbuka dan menerbitkan obligasi.

Perjanjian Letter of Credit Domestik - AKT

Pada 4 Februari 2009 dan berdasarkan amandemen terakhir tanggal 3 Februari 2010, CIMB Niaga 
menyetujui perjanjian dengan AKT untuk menyediakan fasilitas letter of credit domestik dengan jumlah 
maksimum Rp50.500 juta untuk membiayai pembelian bahan bakar minyak. Fasilitas ini tersedia hingga 
3 Februari 2011. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan belum menggunakan 
fasilitas Letter of Credit domestik ini.
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Dalam perjanjian ini, AKT dibatasi, diantaranya, untuk menjual atau melepas aset-aset diluar kegiatan 
bisnis normal, mengumumkan dan membagi dividen kecuali diwajibkan oleh peraturan pasar modal, 
mengubah struktur pemegang saham (selain penerbitan saham baru ke pemegang saham pengendali), 
melakukan reorganisasi perusahaan melalui merger, konsolidasi atau akuisisi, membayar kembali hutang 
pemegang saham atau melakukan investasi dalam bentuk pengeluaran modal baru, tanpa mendapat 
persetujuan tertulis sebelumnya dari CIMB Niaga.

Jaminan untuk fasilitas ini (bersifat pari pasu dengan fasilitas RZB Bank, sesuai dengan Intercreditor 
and Security Sharing Agreement) adalah sebagai berikut:

• Menempatkan jaminan tunai dalam rekening Bank AKT di CIMB Niaga minimal senilai 30% dari nilai 
pembukaan fasilitas; dan 

• Piutang dari penjualan batubara ke Glencore.

Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap kreditur bersangkutan memuat 
klausula cidera janji silang (cross default).

Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor - AKT 

Pada tanggal 15 Januari 2010, AKT dan CIMB Niaga menandatangani perjanjian fasilitas ekspor. 
Berdasarkan perjanjian ini CIMB Niaga memberikan fasilitas hingga senilai USD20.000.000 kepada 
AKT. Fasilitas ini terdiri atas fasilitas ekspor, fasilitas pinjaman revolving dan fasilitas Letter of Credit 
yang bertujuan untuk membiayai aktivitas bisnis AKT. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9,75%, yang 
dapat disesuaikan setiap saat dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011. Bunga terhutang 
setiap bulan. 

Berdasarkan perjanjian ini, AKT dibatasi dalam struktur pemegang saham, tidak diperkenankan untuk 
membagikan dividen atau saham bonus pada para pemegang saham dan pembatasan pembayaran 
semua pinjaman yang berasal dari pemegang saham dan pihak yang memiliki hubungan istimewa selama 
fasilitas dari perjanjian ini masih belum dilunasi. 

Jaminan untuk fasilitas ini (bersifat pari passu dengan fasilitas RZB Bank, sesuai dengan intercreditor 
and security sharing agreement) sebagai berikut:

• Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari REM dan Perseroan; 
• Piutang AKT sampai dengan USD10.000.000;
• Persediaan AKT sampai dengan USD10.000.000; dan
• Jaminan – jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi.

Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap kreditur bersangkutan memuat 
klausula cidera janji silang (cross default).

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Investasi - BMS 

Pada tanggal 26 Mei 2010, CIMB Niaga memberikan Fasilitas Pinjaman Investasi kepada BMS sebesar 
USD42.000.000 untuk membiayai pembelian penambahan alat berat dengan tingkat suku bunga sebesar 
7,75% per tahun. Bunga terhutang setiap bulan jatuh tempo fasilitas kredit ini 42 bulan terhitung sejak 
tanggal perjanjian. Aset tetap yang dibiayai dari fasilitas kredit ini dan jaminan dari REM, dan Perseroan 
dijadikan sebagai jaminan kredit ini. 

Aset tetap yang dibiayai dari fasilitas kredit ini dan jaminan dari Perseroan dan REM, serta jaminan dari 
pihak-pihak yang terafiliasi, dijadikan sebagai jaminan kredit ini.

Berdasarkan perjanjian ini, BMS dibatasi dalam memperoleh pinjaman atau garansi dari pihak ketiga 
manapun selain fasilitas pre-shipment. BMS juga dibatasi dalam pengumuman dividen, menjual, transfer 
atau melepas aset tetap dengan nilai diatas USD 2 juta dan perubahan dalam struktur pemegang saham.
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Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap kreditur bersangkutan memuat 
klausula cidera janji silang (cross default).

RZB Bank

Pada tanggal 17 Desember 2009, AKT mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman dengan RZB Bank 
sebesar USD81.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk mendanai kembali dana yang telah dikeluarkan 
Perseroan untuk biaya sebelum produksi, eksplorasi dan pengembangan infrastruktur di AKT. Jangka 
waktu fasilitas ini adalah 36 bulan, dengan jadwal pembayaran triwulan dimulai sejak 31 Maret 2010. 
Tingkat bunga atas fasilitas ini adalah 9,5% diatas biaya modal rata-rata tertimbang Dolar AS per tahun, 
yang dibayarkan setiap bulannya. Rata-rata bunga yang dibebankan selama periode enam bulan yang 
berakhir pada 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 masing-masing 
sebesar 11,2% dan 9,5% (30 Juni 2009, 31 Desember 2008 dan 2007: Rp Nihil).

Jaminan untuk fasilitas RZB ini (bersifat pari pasu dengan fasilitas CIMB Niaga, sesuai dengan Intercreditor 
and Security Sharing Agreement) sebagai berikut:

• 76% saham AKT yang dimiliki Perseroan;
• Jaminan Perusahaan  (Corporate Guarantee) dari REM dan Perseroan;
• Piutang AKT dengan nilai pertanggungan sampai USD20.000.000;
• Persediaan AKT dengan nilai pertanggungan sampai USD35.000.000;
• Klaim asuransi AKT dengan nilai pertanggungan sampai USD75.000.000;
• Kontrak jual beli AKT dengan nilai pertanggungan sampai USD15.000.000; dan
• Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi.

Beberapa persyaratan-persyaratan penting yang diwajibkan dalam fasilitas RZB Bank adalah sebagai 
berikut:

a. AKT diharuskan memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu sepanjang jangka waktu pinjaman adalah 
sebagai berikut:
1. Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 3,1:1, 1,1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah 

modal pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara 
berturut-turut;

2. Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 1,75:1, 1:1 dan 0,5:1 kali dari 
jumlah penghasilan sebelum pajak penghasilan, beban bunga, beban depresiasi dan mortisasi 
(“EBITDA”) pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara 
berturut-turut; dan

3. Rasio EBITDA terhadap jumlah pinjaman tidak boleh kurang dari 1,5:1 sepanjang jangka waktu 
pinjaman pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012.

 Rasio-rasio keuangan diatas harus dipenuhi oleh AKT sejak periode pertama pengukuran rasio pada 
tanggal 31 Desember 2010.

b. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari RZB Bank, AKT dibatasi untuk menjaminkan atau mengalihkan 
aset-aset material, memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya, kecuali pinjaman dalam 
bentuk pre-shipment financing, melakukan perubahan pemegang saham pengendali, melakukan 
perubahan atas usaha utama, melakukan pembayaran atas hutang piutang afiliasi kecuali yang 
berhubungan dengan biaya sewa dengan BMS, membagikan dividen selama Perseroan belum 
menjadi perusahaan terbuka atau menjadi bagian dari perusahaan terbuka,  dan menerbitkan obligasi.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan memenuhi rasio keuangan dan pembatasan 
yang disyaratkan dari perjanjian kredit dengan Sinarmas, CIMB Niaga dan RZB Bank.

Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap kreditur bersangkutan memuat 
klausula cidera janji silang (cross default).
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Pinjaman	dari	pihak	yang	memiliki	hubungan	istimewa

Saldo pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar 
Rp1.215.088 juta, yang seluruhnya merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

Adapun rincian pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 Jumlah
Dolar	aS	
REM  1.215.088
Jumlah	 1.215.088
	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun -
Bagian jangka panjang 1.215.088
Jumlah	 1.215.088

Kewajiban	pajak	tangguhan

Saldo kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp397.799 juta dengan 
rincian sebagai berikut:

 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 Jumlah
Properti pertambangan 396.158
Penyisihan imbalan karyawan (1.244)
Amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan 3.211 
Perbedaan nilai buku aset tetap antara catatan komersial dan pajak (326)
Kewajiban	pajak	tangguhan	pada	akhir	tahun		 397.799

Penyisihan	imbalan	karyawan

Saldo penyisihan imbalan karyawan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp5.345 juta, dengan 
keterangan sebagai berikut:

(1) Kewajiban imbalan pasca masa kerja
Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang 
akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau 
kompensasi.

Perseroan dan Anak Perusahaan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal seusai 
dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih 
tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah 
minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau 
KKB adalah program imbalan pasti. 

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam neraca konsolidasian adalah nilai kini 
kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan 
dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Besarnya kewajiban 
imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara 
periodik menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan 
dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi 
pemerintah (mengingat saat ini belum ada pasar yang aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas 
tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan uang akan dibayarkan dan waktu 
jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.
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Biaya-biaya yang dibebankan dalam laporan laba (rugi) konsolidasian meliputi biaya jasa kini, 
biaya bunga, amortisasi biaya jasa lalu, dan keuntungan/kerugian aktuarial. Kewajiban jasa lalu 
diamortisasi dengan metode garis lurus selama rata-rata periode jasa yang diestimasikan sampai 
imbalan menjadi vested. 

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan 
pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun. Apabila 
jumlah keuntungan dan kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai 
wajar aset program, kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama 
sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

(2) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cuti berimbalan 
jangka panjang, diakui di neraca konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. 
Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba/(rugi) 
konsolidasian.

(3) Kewajiban imbalan pesangon
Pesangon pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia 
pensiun normal. Perseroan dan Anak Perusahaan mengakui pesangon pemutusan hubungan 
kerja pada saat Perseroan dan Anak Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil 
kemungkinannya untuk dibatalkan.

Perseroan berencana untuk membayar sebagian atau seluruh hutang Perseroan dari sekitar 50% dana 
yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum. Hutang tersebut diantaranya :

• Pinjaman CIMB Niaga
Pada tanggal 19 Maret 2009, AKT dan BMS mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan CIMB 
Niaga sebesar USD25.500.000 dan Rp299.574 juta untuk AKT dan USD12.000.000 dan Rp140.976 
juta untuk BMS.  Pinjaman ini memiliki jangka waktu 30 bulan. Berdasarkan perjanjian yang diubah 
dan dinyatakan kembali yang ditandatangani antara CIMB Niaga dan AKT dan BMS pada tanggal  
16 Desember 2009, jangka waktu pinjaman diubah dengan jadwal pembayaran dimulai dari 31 Maret 
2010 dan berakhir 31 Desember 2012.  Dalam perjanjian ini, tingkat suku bunga diubah menjadi 
9,75% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar AS, dan 15% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah.

• Pinjaman RZB Bank
Pada tanggal 17 Desember 2009, AKT mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman dengan RZB 
Bank sebesar USD81.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk mendanai kembali dana yang telah 
dikeluarkan Perseroan untuk biaya sebelum produksi, eksplorasi dan pengembangan infrastruktur 
di AKT. Jangka waktu fasilitas ini adalah 36 bulan, dengan jadwal pembayaran triwulan dimulai sejak 
31 Maret 2010. Tingkat bunga atas fasilitas ini adalah 9,5% diatas biaya modal rata-rata tertimbang 
Dolar AS per tahun, yang dibayarkan setiap bulannya. Rata-rata bunga yang dibebankan selama 
periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 adalah sebesar 11,2%.

• Pinjaman Sinarmas
Melakukan pembayaran atas hutang Perseroan yang akan jatuh tempo dari PT Sinarmas Sekuritas 
sebesar Rp600.000.000.000, sesuai dengan Senior Secured Promissory Notes (“Notes”) tertanggal 
17 Desember 2009. Berdasarkan Notes tersebut, Perseroan wajib melakukan pembayaran 
kembali atas seluruh hutang 1 tahun setelah ditandatanganinya Notes tersebut, yaitu pada tanggal  
17 Desember 2010.

Pembayaran hutang Anak Perusahaan kepada CIMB Niaga dan RZB Bank, akan dibayarkan melalui 
pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan. Pelunasan dan pembayaran percepatan baru dapat 
dilakukan apabila Perseroan tidak sedang dalam cidera janji. Pelunasan dan pembayaran percepatan 
baru dapat dilakukan pada tanggal-tanggal pembayaran bunga. 
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Hutang-hutang (kecuali hutang usaha) yang timbul setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan 
tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran:

• Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Investasi
Pada tanggal 12 Agustus 2010, BMS dan CIMB Niaga menandatangani Perubahan dan Pernyataan 
Kembali Perjanjian Pinjaman Investasi tertanggal 26 Mei 2010 yang mengubah tingkat suku bunga 
kredit menjadi dua bagian yaitu 7,75% untuk fasilitas pinjaman hingga AS$17.000.000 dan LIBOR 
enam bulanan ditambah 4% untuk sisa fasilitas pinjaman sebesar AS$25.000.000.

• Penurunan Tingkat Bunga Hutang 
Berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 18 Agustus 2010 atas Perjanjian Fasilitas 
Kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada AKT dan BMS tanggal 16 Desember 2009, tingkat bunga 
diturunkan dari 9,75% p.a. untuk bunga USD menjadi 7,25% p.a. dan dari 15,00% p.a. untuk bunga 
IDR menjadi 11,25% p.a. 

• Hutang Sewa Guna Usaha
BMS menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT Surya Artha Nusantara Finance 
(“SAN Finance”) pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan nilai pembiayaan sebesar USD753.280. 
Atas sewa guna usaha ini dibebankan bunga  efektif sebesar 9,5% p.a dan terutang secara bulanan 
dengan tenor sewa guna usaha selama 36 bulan.

• Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor
Bahwa pada tanggal 20 September 2010, AKT dan PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menandatangani 
Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor untuk meningkatkan fasilitas dari USD20.000.000 
menjadi USD 32.000.000. Addendum ini juga mengatur penurunan tingkat bunga menjadi 7,75% 
p.a. dan suku bunga yang diturunkan ini berlaku hingga 15 Januari 2011.

• Addendum Perjanjian Letter of Credit Domestik
Bahwa pada tanggal 20 September 2010, AKT dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani 
Addendum Perjanjian Letter of Credit Domestik untuk menurunkan fasilitas dari Rp 50.500 juta 
menjadi Rp 20.000 juta, berlaku hingga 3 Februari 2011.

• Fasilitas Kredit Revolving
Pada tanggal 23 September 2010, AKT menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving dengan 
First Gulf Bank PJSC – Singapore Branch (”FGBS”) dengan fasilitas sebesar AS$ 50 juta. Bunga atas 
fasilitas kredit ini adalah  sebesar biaya modal FGBS ditambah 6.25% dan terutang secara bulanan. 

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain, selain hutang usaha yang diungkapkan dalam 
Prospektus ini dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang disajikan dalam Prospektus 
ini. Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh Perseroan. Setelah tanggal 
30 Juni 2010 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor 
Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki 
kewajiban-kewajiban lain selain hutang usaha dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha 
normal Perseroan serta kewajiban-kewajiban yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan Laporan 
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus 
ini. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang merugikan pemegang saham 
dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Perseroan atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang 
berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tindakan yang telah atau akan diambil 
oleh Perseroan.

DenGan	aDanYa	PenGeLOLaan	YanG	SISTemaTIS	aTaS	aSeT	Dan	KewaJIBan	SerTa	
PenInGKaTan	HaSIL	OPeraSI	DI	maSa	aKan	DaTanG,	Dan	meLIHaT	PaDa	KeaDaan	
LIKUIDITaS	PerSerOan	Dan	PenInGKaTan	HaSIL	OPeraSI	DI	maSa	YanG	aKan	DaTanG,	
PerSerOan	menYaTaKan	KeSanGGUPannYa	UnTUK	menYeLeSaIKan	SeLUrUH	
KewaJIBannYa	SeSUaI	DenGan	PerSYaraTan	SeBaGaImana	meSTInYa.
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IV.	IKHTISar	DaTa	KeUanGan	PenTInG

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya 
yang dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak 
Perusahaan pada dan untuk periode 6 (enam) bulan	yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) yang 
dalam laporannya tertanggal 16 Agustus 2010 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan 
Paragraf Penjelasan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dipersiapkan oleh 
manajemen dan tidak diaudit. 

neraCa

dalam jutaan Rupiah
Uraian	 	 30	Juni	 	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*	 2006*
aset		 	 	 	
aset	Lancar	 	 	 	 	
Kas dan setara kas        37.402           8.172           5.599        2.104   1.184 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya        89.393         36.639                  -             -    -   
Piutang usaha       102.447                  -                   -    -  -   
Piutang yang belum ditagih      175.554         17.100                  -                  -     -   
Uang muka dan biaya dibayar dimuka      226.559         40.729         31.894                -     12 
Pajak dibayar dimuka                -                    -             2.558                -     -   
Persediaan       253.565       184.537           7.086                -    -
Penyertaan                 -                   -                   -                  -     999 
Jumlah	aset	lancar	 					884.920		 					287.177		 							47.137		 						2.104								2.195		
	 	 	 	 	
aset	Tidak	Lancar	 	 	 	 	
Uang jaminan yang dapat dikembalikan        89.563         56.234         32.671                -                  -   
Pajak dibayar dimuka, setelah dikurangi bagian lancar      143.615         88.470         25.630                -                  -   
Aset pajak tangguhan, bersih        24.535         14.745         20.312       1.524             -   
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan, bersih   1.103.039    1.158.871       959.074                -                  -   
Aset tetap, bersih      773.194       727.876     323.903                -                  -   
Piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa          4.653                  -           53.374             12                -   
Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa        11.598        12.003         13.982                -                  -   
Properti pertambangan, bersih   1.594.385    1.622.357       544.265                -                  -   
Goodwill, bersih       364.811       375.234       129.362                -                 -   
Jumlah	aset	tidak	lancar	 4.109.393	 4.055.790	 		2.102.573		 						1.536		              -   
     
Jumlah	aset	 	 4.994.313	 4.342.967			 		2.149.710		 						3.640		 2.195
	 	 	 	 	
Kewajiban	dan	ekuitas	 	 	 	 	
Kewajiban		 	 	 	 	
Kewajiban	Lancar	 	 	 	 	
Pinjaman jangka pendek - 15.812  1.012  - -
Hutang usaha – pihak ketiga      182.906       292.363       306.567                -             999 
Biaya yang masih harus dibayar 289.575        74.932       169.824              -               89   
Hutang pajak       362.388       205.314         43.907                -                  -   
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 
satu tahun     
- Hutang sewa guna usaha        20.348         10.891                 -                  -                  -   
- Pinjaman   1.162.867  735.452                 -                  -                  -   
Jumlah	kewajiban	lancar	 2.018.084		 1.334.764		 					521.310	 														-				     1.088			
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dalam jutaan Rupiah
Uraian	 	 30	Juni	 	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*	 2006*
Kewajiban	Tidak	Lancar	 	 	 	 	
Kewajiban jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan 
jatuh tempo dalam waktu satu tahun     
- Hutang sewa guna usaha        32.095         19.375                  -                  -                 -   
- Pinjaman   1.255.461  1.309.465                 -                 -                 -   
Hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa                -                646         11.326                -                  -   
Pinjaman      
Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, setelah 
dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun   1.215.088    1.218.298  1.440.158        7.191            6.094 
Kewajiban pajak tangguhan, bersih      397.799       405.757       136.066               -                 -   
Penyisihan imbalan karyawan          5.345           3.924          2.668               -                 -   
Jumlah	kewajiban	tidak	lancar	 2.905.788		 2.957.465		 1.590.218	 						7.191								6.094			
	 	 	 	 	
Jumlah	kewajiban	 4.923.872		 4.292.229		 	2.111.528		 					7.191		      7.182			
	 	 	 	 	
Hak	minoritas		 												 	717		 																-				 																-																		-																	-			
	 	 	 	 	
ekuitas	 	 	 	 	
Modal saham        127.000       127.000      125.000       1.000       1.000 
Tambahan modal disetor       98.000         98.000                  -                 -                 -   
Selisih kurs penjabaran kurs          8.243         9.905        (2.428)              -                 -   
Akumulasi kerugian   (163.519)  (184.167)   (84.390)    (4.551)     (5.987)
Jumlah	ekuitas								 	69.724		 							50.738		 							38.182		 		(3.551)	 				(4.987)
	 	 	 	 	

Jumlah	kewajiban	dan	ekuitas	 4.994.313		 4.342.967		 	2.149.710		 						3.640								2.195	

LaPOran	rUGI	LaBa

dalam jutaan Rupiah
Uraian	 	 30	Juni	 	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*	 2006*
Pendapatan usaha  1.074.602   200.529   -    -  -   
Beban pokok penjualan  (565.517)  (108.188)  -    -  -   
Laba kotor    509.085   92.341   -     -     -   
Beban operasi      -   
Beban penjualan dan pemasaran  (111.654)  (32.792)  -    -  -   
Beban umum dan administrasi  (46.527)  (10.231)  (16.480)  (74)  -   
Jumlah beban operasi  (158.181)  (43.023)  (16.480)  (74)  -   
Laba / (rugi) operasi  350.904   49.318   (16.480)  (74)  -   
Beban lain-lain:     
- Pendapatan bunga  154   397   1.999   8   6  
- Beban bunga dan beban keuangan  (170.063)  (126.613)  (23.442)  -     -   
- Keuntungan / (kerugian) selisih kurs, bersih  4.925   74.768   (48.863)  49   -   
- Kerugian pelepasan aset tetap  -     (3.903)  (154)  -     -   
- Beban amortisasi properti pertambangan  (27.972)  (13.633)  -     -     -   
- Beban amortisasi goodwill  (10.423)  (27.060)  (6.970)  -     -   
- Beban jasa profesional - - - - (5.974)
- Beban lain-lain – bersih  (55.066)  (42.697)  (4.562)  (70) (19)  
Jumlah beban lain-lain  (258.445)  (138.741)  (81.992)  (13)  (5.987)   
Laba / (rugi) sebelum pajak penghasilan  92.459   (89.423)  (98.472)  (87)  (5.987)   
(Beban) / manfaat pajak penghasilan  (71.094)  (10.354)  18.364   25   -   
Laba / (rugi) sebelum rugi sebelum akuisisi   21.365   (99.777)  (80.108)  (62)  (5.987)   
Rugi sebelum akuisisi  -     -     269   -     -   
Laba / (rugi) sebelum hak minoritas  21.365   (99.777)  (79.839)  (62)  (5.987)   
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan  (717)  -     -     -     -   
Laba	/	(rugi)	bersih	 	20.648		 	(99.777)	 	(79.839)	 	(62)	 	(5.987)			
Keterangan:
*) Laporan keuangan Perseroan saja 
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raSIO-raSIO	PerTUmBUHan	Dan	KeUanGan

Uraian	 	 30	Juni	 	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*	 2006*
EBITDA       419.373     106.181  (66.714)         (87) n.a.
     
Pertumbuhan	 	 	 	 	
Pendapatan  435,9%*** n.a. n.a. n.a. n.a.
Laba kotor   451,3%*** n.a. n.a. n.a. n.a.
Laba/(rugi) operasi 611,5%*** 399,3% -22.370,3% n.a. n.a.
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan 203,4%*** 9,2% -113.286,2% n.a. n.a.
Laba/(rugi) bersih 120,7%*** -25,0% 128.672,6% n.a. n.a.
Jumlah aset  15,0% 102,0% 58.958,0% n.a. n.a.
Jumlah kewajiban 14,7% 103,3% 29.263,5% n.a. n.a.
Jumlah ekuitas  37,4% 32,9% -1.175,2% n.a. n.a.
     
rasio	Usaha	 	 	 	 	
Laba/(rugi) operasi / Pendapatan 32,7% 24,6% n.a. n.a. n.a.
Laba/(rugi) bersih / Pendapatan 1,9% -49,8% n.a. n.a. n.a.
Laba/(rugi) operasi / Ekuitas 503,3% 97,2% -43,2% 2,1% 0,0%
Laba/(rugi) bersih / Ekuitas 29,6% -196,7% -209,1% 1,7% 120,1%
Laba/(rugi) operasi / Aset 7,0% 1,1% -0,8% -2,0% 0,0%
Laba/(rugi) bersih / Aset 0,4% -2,3% -3,7% -1,7% -272,8%
     
rasio	Keuangan		 	 	 	 	
Aset lancar / Kewajiban lancar 0,44x 0,22x 0,09x n.a. 2,02x
Jumlah kewajiban / jumlah ekuitas 70,62x 84,60x 55,30x -2,03x -1,44x
Jumlah kewajiban / jumlah aset 0,99x 0,99x 0,98x 1,98x 3,27x
     
rasio	Kinerja	Usaha	 	 	 	 	
Rata-rata jumlah hari pembayaran hutang usaha** 58 996 n.a. n.a. n.a.
Rata-rata jumlah hari penagihan piutang usaha** 17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Beban usaha / Laba usaha 45,1% 87,2% n.a. n.a. n.a.
Laba usaha / Laba kotor 68,9% 53,4% n.a. n.a. n.a.
Jumlah Kas yang dihasilkan dari operasi / Laba bersih -10,45x 10,31x        0,50x  18,98x n.a.
EBITDA / Beban keuangan bersih         2,47x 0,84x       -2,85x n.a. n.a.
Modal kerja bersih / Penjualan -1,05x  -5,22x n.a. n.a. n.a.
Pertumbuhan Penjualan bersih / Pertumbuhan Kas yang 
dihasilkan dari operasi 1,1 (0,2)  n.a  n.a n.a.
Interest coverage 1,54x  0,29x  -3,20x n.a. n.a.
Debt / EBITDA  11,74x  40,42x     -31,65x -82,66x n.a.
Gearing ratio  1,92x 1,65x 0,00x n.a n.a
Keterangan:
*) Laporan keuangan Perseroan saja 
**) Untuk posisi 30 Juni 2010, data yang digunakan hanya 1 periode bukan rata-rata 2 tahun terakhir.
***) Perhitungan berdasarkan perbandingan kinerja enam bulan tahun 2010 dengan kinerja tahun 2009 (tiga bulan terakhir)
n.a. : tidak dapat dihitung dan/atau diperbandingkan

Rumus perhitungan rasio:
- Jumlah hari pembayaran hutang usaha = 360 / (Beban pokok penjualan / rata-rata hutang usaha 2 (tahun) terakhir) 
- Jumlah hari pembayaran hutang usaha = 360 / (Penjualan / rata-rata piutang usaha 2 (tahun) terakhir)
- Interest coverage = Laba sebelum pajak dan beban bunga (EBIT) / Beban bunga
- Gearing ratio  = Pinjaman / (Modal Saham dan Pinjaman dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa)
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V.	anaLISIS	Dan	PemBaHaSan	OLeH	manaJemen

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak 
Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) dengan Pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

1.	 Umum	

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Borneo Lumbung Energi 
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Borneo Lumbung Energi” No. 109 tanggal 
15 Maret 2006 juncto Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar “PT Borneo Lumbung Energi”  
No. 225 tanggal 28 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C–09502 HT.01.01.
TH.2006 tanggal 3 April 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 
Selatan di bawah No. 1016/BH.09.03/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 serta telah diumumkan dalam Tambahan  
No. 11258 Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008.

Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan 
Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 
25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 
tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066035.
AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang 
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 
dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 
14 Mei 2008	termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.

Perseroan, melalui anak perusahaannya, AKT saat ini merupakan satu-satunya perusahaan penambangan 
hard coking coal di Indonesia. Kegiatan operasi Perseroan berlokasi Kalimantan Tengah, Indonesia dan 
berfokus pada aktivitas eksplorasi, penambangan terbuka (open cut), pemrosesan dan ekspor hard coking 
coal berkualitas premium yang dipasarkan dengan nama Tuhup Coal kepada pelanggan di Cina, India, 
Jepang dan Korea Selatan. Anak perusahaan Perseroan lainnya, BMS, memiliki peralatan pertambangan 
yang disewakan kepada AKT. 

Sejarah	Singkat	

Perseroan adalah perusahaan pertambangan terintegrasi dimana seluruh kegiatan usaha pertambangan 
dilakukan oleh Anak Perusahaan. 

Pada tanggal 3 Oktober 2007, Perseroan menandatangani perjanjian pembelian saham untuk 
mengakuisisi 99% kepemilikan saham di AKT dari Transasia Mineral Ltd. dan Bondline Ltd dan Perseroan 
mulai mengkonsolidasikan Laporan Keuangan AKT sejak 1 Januari 2008. Pada tanggal 30 Mei 2008, 
Perseroan melakukan pembayaran cicilan perdana dan secara sah menguasai 30% kepemilikan saham 
di AKT. Pada tanggal 20 Desember 2009, Perseroan mengakuisisi tambahan 69% kepemilikan saham 
di AKT, sehingga kepemilikan saham Perseroan menjadi 99%. 

Pada tanggal 14 Mei 2008, Perseroan mengakuisisi 99,99% kepemilikan saham di BMS dari MKA, 
entitas sepengendalian Perseroan. Perseroan mencatat transaksi tersebut dengan metode pooling of 
interest sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 38 (Revisi 2004) “Akuntansi Restrukturisasi Entitas 
Sepengendali”
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Permintaan	dan	Pasokan	Batubara	dan	Harga	Batubara	Global	dan	regional

Coking coal merupakan komoditas yang diperjualbelikan secara internasional di pasar yang kompetitif. 
Pada jangka panjang, tren harga batubara yang diperjualbelikan secara internasional di pasar global 
cenderung berubah-ubah (cyclical) dan berfluktuasi. Harga batubara secara global terutama dipengaruhi 
oleh dinamika permintaan dan pasokan batubara secara keseluruhan. Peningkatan atau surplus atas 
persediaan batubara dapat menurunkan harga batubara secara global. 

Sedangkan harga yang tinggi dapat mendorong para produser batubara untuk meningkatkan kapasitas 
produksinya. Permintaan atas batubara ditentukan oleh sejumlah faktor yang tidak dapat dikontrol 
Perseroan, termasuk permintaan global atas baja dan produk-produk berbahan baja, ketersediaan hard 
coking coal yang kompetitif, pergerakan mata uang internasional, kondisi ekonomi dan politik internasional, 
kondisi cuaca dan iklim, dan biaya produksi pada daerah-daerah yang memproduksi batubara.

Berdasarkan AME, net impor dari Republik Rakyat Cina (Cina) atas batubara metalurgi meningkat dari 
11,2 juta ton pada tahun 2008 menjadi 30,2 ton pada tahun 2009, dengan adanya pertumbuhan lebih 
lanjut pada tahun 2010 dan 2011. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 
sejumlah 55,5% dari total penjualan batubara Perseroan berasal dari pelanggan yang berasal dari negara 
Cina yang merupakan pasar utama bagi produk Perseroan. Pada tanggal 25 Juni 2010, Komisi Nasional 
terkait Pembangunan dan Reformasi di Cina mengumumkan adanya pengontrolan harga batubara untuk 
menjaga kestabilan harga dan memerintahkan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak menaikkan 
harga spot dan harga kontrak batubara diatas level pada saat itu. Dengan harga rata-rata hard coking 
coal sekitar USD225 per ton yang lebih tinggi dari harga rata-rata historis, Perseroan berkeyakinan bahwa 
hal tersebut tidak akan memiliki dampak langsung terhadap Perseroan. Selain itu, Pemerintah Cina 
juga secara tidak langsung mempengaruhi harga batubara dengan mengontrol alokasi dari kapasitas 
transportasi dari jalur kereta api nasional. Perubahan yang signifikan terkait dengan pergerakan harga 
batubara di Cina sebagai akibat dari kebijakan yang dilakukan Pemerintah Cina tersebut maupun kebijakan 
lainnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. 

Permintaan atas batubara sangat berpengaruh pada harga pasar batubara secara global dan kenaikan 
permintaan dapat dilihat dari kenaikan harga kontrak premium hard coking coal (secara free on board 
(FOB), berdasarkan data AME, dari USD100 per ton pada bulan Juni 2006 menjadi USD450 per ton pada 
bulan Juli 2008 dan mencapai lebih dari USD250 pada bulan Juni 2010. Tidak seperti halnya komoditas 
lain, harga batubara tidak memiliki satu referensi yang digunakan secara global, melainkan terbagi secara 
geografis dan tipe batubara itu sendiri. Fluktuasi yang terjadi pada harga batubara memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap Perseroan, mengingat Perseroan menjual batubara pada harga spot dan pada 
saat ini tidak memiliki kontrak jangka panjang penjualan batubara. Pada 6 (enam) bulan yang berakhir 
30 Juni 2010, seluruh pendapatan diperoleh dari penjualan batubara pada harga spot.

Produksi	Batubara	dan	Peningkatan	Kapasitas	Produksi

Pendapatan Perseroan merupakan fungsi dari volume dan harga hard coking coal yang diproduksi dan 
dijual. Volume produksi batubara tergantung pada perencanaan yang dilakukan oleh manajemen dan 
manajemen logistik Perseroan dalam menambang batubara dan mengangkutnya dari area konsesi ke 
pelabuhan di Muara Tuhup, dan juga ke lokasi bongkar muat di Taboneo.

Selama 3 bulan terakhir di tahun 2009 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 
Perseroan masing-masing memproduksi 445.999 ton dan 752.107 ton, dan menjual 131.359 ton dan 
617.604 ton batubara hard coking coal, dimana perbedaan antara volume produksi dan penjualan 
batubara mengakibatkan perubahan pada level persediaan. Secara umum, kondisi cuaca yang buruk 
pada musim hujan, yang terjadi pada kuartal pertama dan keempat setiap tahunnya, memberikan dampak 
negatif terhadap operasional penambangan batubara Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan biasanya 
memproduksi batubara lebih banyak pada musim kemarau untuk mengimbangi produksi yang menurun 
pada musim hujan. Volume produksi dan penjualan Perseroan juga dipengaruhi oleh kapasitas produksi 
yang dimiliki Perseroan, jumlah permintaan di pasar, ketersediaan kapal, dan kinerja dari kontraktor. 
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Perseroan merencanakan penambangan untuk 1 (satu) tahun kedepan pada area konsesi yang secara 
periodik dianalisa dan diperbarui dengan mempertimbangkan permintaan pada saat itu dan di masa 
depan, penjualan dari produk-produk batubara, khususnya hard coking coal, serta volume dan kualitas dari 
persediaan batubara Perseroan. Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi terpasang 
batubara kotor per tahunnya menjadi 3,6 mtpa pada akhir tahun 2010 dan 5,0 mtpa pada akhir tahun 
2011. Perseroan juga berencana untuk memulai pengembangan Blok Telakon pada tahun 2011 yang 
berpotensi meningkatkan profil produksi Perseroan secara signifikan. Rencana peningkatan kapasitas 
akan mampu meningkatkan pendapatan, beban pokok penjualan dan biaya operasional secara signifikan. 

Beban	Pokok	Penjualan

Salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi laba Perseroan di masa depan adalah biaya produksi. 
Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya pengupasan tanah (overburden removal), crushing, 
hauling, bahan peledak, bahan bakar, penyusutan peralatan, dan amortisasi pengeluaran eksplorasi 
yang ditangguhkan. Biaya produksi tunai (production cash cost) Perseroan per ton pada tahun 2009 
dan pada 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 masing-masing adalah sebesar USD60,6 
dan USD57,5. Hal-hal penting yang mempengaruhi biaya produksi Perseroan adalah efisiensi proses 
produksi, kinerja peralatan tambang yang berdampak pada variasi dari volume produksi, biaya bahan 
bakar minyak dan tenaga kerja.

Pada tahun 2009 dan pada 6 (bulan) yang berakhir 30 Juni 2010, biaya bahan bakar masing-masing 
memberikan kontribusi  20,2% dan 7,2% dari beban pokok penjualan Perseroan, sehingga biaya tersebut 
termasuk salah satu elemen utama dalam kinerja operasional Perseroan. Setiap kenaikan pada harga 
bahan bakar akan mengakibatkan kenaikan pada biaya bahan bakar minyak yang digunakan dalam 
memproses batubara, biaya pengangkutan (hauling) dan juga biaya yang pengapalan batubara. Kenaikan 
yang signifikan pada harga bahan bakar minyak akan meningkatkan biaya produksi dan biaya pengapalan 
di masa depan. Seiring dengan rencana meningkatkan produksi, Perseroan memperkirakan keperluan 
dan biaya bahan bakar minyak, akan meningkat secara proporsional. Pada saat Prospektus diterbitkan, 
Perseroan tidak dan belum pernah melakukan hedging atas risiko terhadap fluktuasi harga bahan bakar, 
namun Perseroan mungkin saja mempertimbangkan untuk melakukan hedging di masa depan. 

Sejak akhir tahun 2003 sampai 2008, karena kekurangan pasokan baja dan karet (digunakan untuk ban) 
di dunia, harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadangnya, dan pembayaran sewa untuk 
operasi dan sewa pembiayaan untuk peralatan dan mesin mengalami peningkatan. Saat ini, tidak ada 
kelangkaan baja atau karet di pasar global dan harga peralatan pertambangan, mesin dan suku cadang 
terkait masih stabil. Jika pertumbuhan global di masa akan datang menyebabkan kelangkaan baja, karet 
atau komoditas lain yang diperlukan untuk operasi Perseroan, biaya penggantian atau penambahan 
peralatan dan mesin untuk operasi dan biaya suku cadang dapat meningkat, sehingga meningkatkan 
beban pokok penjualan Perseroan. Bahan peledak, terutama yang terbuat dari ammonium nitrat, juga 
merupakan bahan utama dalam operasi penambangan dan berkontribusi untuk beban pokok penjualan 
Perseroan. Seiring dengan rencana Perseroan untuk memperluas operasi penambangan di Kohong 
dan nantinya di Telakon, Perseroan memperkirakan total beban pokok penjualan akan terus meningkat. 

Biaya	Penalti	Terkait	Keterlambatan	Pengapalan	(Demurrage Costs)

Dalam perjanjian penyediaan batubara, biasanya tertera suatu ketentuan dimana Perseroan dikenakan 
penalti apabila terjadi keterlambatan dalam bongkar muat batubara kedalam kapal. Pada umumnya, 
Perseroan mempertahankan persediaan yang mencukupi. Namun, apabila terjadi gangguan transportasi 
yang diakibatkan cuaca yang buruk, gangguan distribusi, perselisihan tenaga kerja atau kejadian lain 
yang dapat membatasi Perseroan dalam mengirimkan batubara kepada pelanggan, terdapat risiko 
dimana persediaan tidak dapat mencukupi dalam memenuhi jumlah minimum batubara yang harus 
dikirimkan. Selain itu, keterlambatan dalam memuat batubara kedalam kapal juga dapat terjadi apabila 
terdapat beberapa kapal milik pelanggan Perseroan yang berlabuh pada saat yang bersamaan. Situasi 
tersebut dapat mengakibatkan timbulnya biaya keterlambatan pengapalan (demurrage cost) yang diklaim 
oleh pemilik kapal sehingga menambah biaya operasional Perseroan. Pada periode enam bulan yang 
berakhir 30 Juni 2010, demurrage cost memberikan kontribusi 8,7% dari biaya lain-lain Perseroan. 
Tingginya demurrage cost pada masa awal operasi komersial disebabkan Perseroan masih dalam tahap 
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percobaan pengapalan produksi batubaranya dan belum memiliki sarana conveyor belt dan akses ke 
ISP, dimana memberikan fleksibilitas untuk stockpile batubara atau pemuatan ke kapal tongkang yang 
akan menurunkan waktu bongkar muat batubara.

Saat ini, Perseroan telah memiliki conveyor belt berkapasitas 2.400 ton/jam dan memiliki kontrak dengan 
2 (dua) operator ISP di Teluk Timbau di sekitar sungai Barito yang memberikan akses kepada ISP untuk 
meningkatkan persediaan batubara cadangan, untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan 
tepat waktu dan secara kontiniu sepanjang tahun. Pada bulan April 2010, Perseroan menyewa tambahan 
5 unit tongkang berkapasitas 8.000 ton dan pada bulan Desember 2009, Perseroan menambah jumlah 
armada tongkang dari 10 unit menjadi 35 unit, sehingga dapat melayani beberapa kapal yang datang 
secara bersamaan. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan demurrage cost akan berkurang di masa 
depan.

Pembayaran	royalti	kepada	Pemerintah	Indonesia

Sesuai dengan PKP2B, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM, memiliki hak atas 13,5% 
dari jumlah batubara yang diproduksi oleh Perseroan dan tersedia untuk dijual setiap tahunnya. Pada 
bulan September 1996, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden yang mewajibkan 
pembayaran royalti secara tunai kepada Kementerian ESDM untuk mengganti kewajiban memberikan 
batubara. Sesuai dengan Keputusan tersebut dan PKP2B, sejak dimulai operasi pada akhir bulan 
September 2009, Perseroan telah membayar royalti kepada Kementerian ESDM yang besarnya setara 
dengan 13,5% nilai penjualan dari produksi batubara setiap tahunnya.
 
Dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, pembayaran tunai kepada Kementerian ESDM dicatat 
dalam beban pokok penjualan sebagai royalti kepada Pemerintah. Sejak dimulainya produksi komersial 
pada bulan September 2009, Perseroan telah memperhitungkan royalti kepada pemerintah sebesar 
13,5% dari FOB faktur harga untuk penjualan batubara di titik bongkar muat terakhir di area konsesi. Oleh 
karena itu, royalti yang dibayarkan AKT kepada Pemerintah Indonesia bervariasi berdasarkan volume 
penjualan dan harga penjualan batubara yang ditetapkan.

Walaupun Perseroan telah membayar royalti untuk batubara yang diproduksi pada saat masa kegiatan 
produksi percobaan yang berakhir pada 15 September 2009, namun Perseroan belum melakukan 
pembayaran royalti kepada Pemerintah sejak kegiatan komersial Perseroan dimulai pada bulan September 
2009. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki hutang royalti sebesar USD17 juta kepada 
Pemerintah, tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya penalti atas keterlambatan pembayaran, 
yaitu sebesar bunga New York Prime rate, ditambah 4%, dari jumlah royalti yang harus dibayarkan 
pada saat jatuh tempo. Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran royalti tersebut 
mengingat Perseroan sempat memiliki keterbatasan arus kas pada saat awal kegiatan operasional 
sehingga keseluruhan dana yang ada pada saat itu digunakan untuk mendanai ekspansi Perseroan. 
Dalam PKP2B, Pemerintah memiliki hak untuk meminta pembayaran royalti, dan apabila dalam 30 hari 
setelah pemberitahuan permintaan pembayaran royalti tersebut Perseroan tidak melakukan pembayaran 
royalti, Pemerintah memiliki hak untuk melakukan tindakan yang dapat berujung pada arbitrase. Perseroan 
berencana untuk melakukan pembayaran atas seluruh hutang royalti kepada Pemerintah.

Tren	rasio	Pengupasan	(Strip Ratio)	pada	Pertambangan

Biaya produksi batubara dipengaruhi oleh rasio pengupasan (strip ratio) yang dihadapi saat menambang 
batubara dari pit lokasi tambang. Rasio pengupasan (strip ratio) merupakan volume dari overburden (meter 
kubik) yang harus dikupas/diangkat untuk memperoleh 1 (satu) ton batubara. Semakin tinggi strip ratio 
berarti semakin tinggi pula volume overburden yang harus dikupas untuk memperoleh batubara sehingga 
mengakibatkan kenaikan pada biaya produksi. Untuk setiap area baru yang ditambang, nilai strip ratio 
bergantung pada karakteristik geologis dari lapisan tanah. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, rata-rata strip ratio pada pertambangan 
milik Perseroan adalah masing-masing sebesar 15,08 BCM per ton dan 12,85 BCM per ton. Penurunan 
yang terjadi pada strip ratio pada kedua periode tersebut disebabkan oleh meningkatnya perolehan 
batubara di lokasi tambang yang memiliki strip ratio yang rendah. Untuk meminimalisasi biaya yang harus 
dibayarkan tunai secara pada masa awal operasi, Perseroan memutuskan untuk memfokuskan sumber 
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untuk mengeksploitasi area-area dengan strip ratio yang lebih rendah. Rata-rata strip ratio Perseroan 
sejak dimulainya operasi sampai dengan 30 Juni 2010 adalah sebesar 14,4 BCM per ton. Kenaikan pada 
strip ratio di masa datang akan terjadi dan akan berakibat meningkatnya biaya produksi. Rata-rata strip 
ratio umur tambang yang terdapat di tambang Perseroan 17 BCM per ton. 

Komisi	Pemasaran

AKT telah menunjuk Glencore, sebagai agen eksklusif untuk melakukan jasa pemasaran dan penjualan 
Tuhup Coal, berskala internasional, dengan pengecualian: (i) penjualan yang dilakukan kepada atau 
melalui Sumitomo; (ii) penjualan dimana Glencore bertindak sebagai pembeli; dan (iii) setiap perjanjian 
offtake yang disepakati antara Perseroan dan AKT. Sesuai dengan perjanjian pemasaran yang dilakukan 
dengan Glencore, Perseroan akan membayar komisi sebesar 4,5% dari nilai penjualan batubara (dengan 
asumsi FOB pada dermaga pengangkutan di Indonesia) dan, apabila memungkinkan, penjualan yang 
tidak digolongkan sebagai FOB, namun tidak termasuk asuransi, transportasi, pengangkutan dan biaya 
serupa. Pada tahun 2009 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, seluruh 
penjualan Perseroan dilakukan lewat agen pemasaran internasional, Glencore, dan Perseroan berencana 
mengantisipasi ketergantungannya pada Glencore untuk memasarkan batubaranya di masa datang.

Fluktuasi	nilai	mata	Uang	asing

Seluruh pendapatan dari penjualan batubara dan sebagian besar dari hutang dan biaya produksi 
Perseroan dilakukan dalam mata uang USD, sedangkan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah 
dalam pelaporan keuangannya. Walaupun Perseroan tidak dihadapi risiko transaksi mata uang asing 
mengingat model bisnis memungkinkan terjadinya natural hedging, Perseroan tetap dihadapi risiko 
translasi nilai mata uang yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai Rupiah terhadap USD dan mata uang lain 
dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha.

Kondisi	Perekonomian	Global

Industri keuangan dan pasar kredit terus dihadapi oleh volatilitas yang terjadi akibat dari kebangkrutan, 
kegagalan, dan penjualan berbagai institusi keuangan, volatilitas yang meningkat pada harga-harga efek, 
likuiditas dan ketersediaan kredit yang semakin mengetat, dan berbagai intervensi yang dilakukan oleh 
Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah lainnya. Kekhawatiran akan pengaruh sistemik atau resesi 
yang meluas dan panjang, biaya energi, masalah geopolitik, ketersediaan dan biaya kredit, pasar real 
estate (residensial dan komersil) dan pasar mortgage yang terkait, dan kepercayaan pelanggan yang 
menurun turut menyumbang kondisi volatilitas pasar dan menurunnya ekspektasi atas ekonomi pada 
negara-negara maju dan berkembang.

Kebijakan	Pemerintah	dan	Perubahan	Peraturan

Walaupun secara umum kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap industri pertambangan batubara 
pada saat ini berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan atau membuat 
peraturan baru yang dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan.

Sejak tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Pertambangan yang 
menggantikan sistem PKP2B sebelumnya. Menurut UU Pertambangan, seluruh PKP2B yang ada saat 
ini harus diubah sehingga Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan pertambangan saat ini 
tengah melakukan negosiasi atas persyaratan pada amandemen kontrak karya penambangan batubara. 
Sesuai dengan UU Pertambangan, Pemerintah diharuskan menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, 
namun masih ada peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan.

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Lingkungan. Namun demikian, 
terdapat sejumlah hal permasalahan terkait peraturan yang lebih rinci yang mengatur izin lingkungan, 
jaminan kelestarian lingkungan dan analisis risiko lingkungan masih perlu diatur lebih lanjut. Perubahan 
dari undang undang dan kebijakan Pemerintah Indonesia (termasuk Kebijakan Pemerintah Daerah) 
yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dapat berakibat 
merugikan kegiatan usaha Perseroan, keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan. 
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2.	 Kebijakan	akuntansi	Penting

Diskusi dan analisis atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dilakukan berdasarkan 
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menyusun Laporan Keuangan tersebut, 
manajemen Perseroan telah melakukan estimasi dan membuat sejumlah asumsi yang mempengaruhi nilai 
yang tercantum pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Perseroan meyakini bahwa kebijakan 
akuntansi yang dijelaskan di bawah ini merupakan kebijakan yang dinilai penting untuk merefleksikan 
kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan, antara lain:

a.	 Persediaan

Persediaan batubara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. 
Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted average) atas biaya yang 
terjadi selama periode berjalan dan mencakup alokasi bagian biaya overhead tetap dan variabel tidak 
langsung. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi 
biaya penyelesaian dan penjualan. 

Persediaan habis pakai (consumable) dinilai pada harga perolehan, ditentukan berdasarkan metode 
masuk pertama keluar pertama (first-in first-out), dikurangi dengan penyisihan untuk persediaan usang. 
Penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan 
atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung pemeliharaan 
dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

b.	 aset	Tetap	dan	Penyusutan

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih pendek antara estimasi umur 
aset atau umur tambang atau sisa umur PKP2B:
 
Aset Tetap   Tahun
Infrastruktur  10 – 30
Peralatan komunikasi 4
Komputer   4
Peralatan dan perlengkapan kantor 4
Kendaraan   4 – 8
Alat berat   4 – 8
Gedung   5 – 20
 
Masa manfaat dan nilai sisa aset ditelaah dan disesuaikan secara memadai setiap tanggal neraca. 
Perubahan yang terjadi diakui dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian secara prospektif.

Biaya yang terjadi setelah tanggal transaksi dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai 
aset yang terpisah, hanya jika manfaat dari aset tersebut dimasa mendatang akan didapatkan oleh 
Perseroan dan Anak Perusahaan dan biaya dari aset tersebut dapat diukur secara memadai. Nilai tercatat 
dari aset yang digantikan akan dihapus. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya 
pada periode terjadinya dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian.
 
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan 
konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap tersebut diakui 
dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, infrastruktur, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai 
aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasikan ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi 
atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.



26

c.	 Biaya	eksplorasi	dan	Pengembangan	yang	Ditangguhkan	

Biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi dan ditangguhkan, untuk setiap area of interest, 
apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

(i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan 
eksploitasi area of interest tersebut atau melalui penjualan area of interest tersebut; atau

(ii) kegiatan eksplorasi dalam area of interest belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk 
menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang 
aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan area of interest tersebut masih berlanjut.

Pemulihan biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan 
pengembangan dan eksploitasi secara komersial atau penjualan dari area of interest yang terkait. 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan atas setiap area of interest harus dievaluasi 
kelayakannya pada setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu area of 
interest yang telah ditinggalkan, atau yang telah diputuskan oleh Direktur Grup bahwa area of interest 
tidak layak secara ekonomis, dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan 
penyelidikan umum, administrasi dan perijinan, geologi dan geofisika, dan biaya-biaya yang terjadi untuk 
mengembangkan area tambang setelah dimulainya produksi komersial.

Biaya pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of 
interest sebelum dimulainya produksi dari area tersebut, sepanjang telah memenuhi persyaratan untuk 
penangguhan, akan dikapitalisasi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya atas pinjaman baik yang secara langsung maupun 
tidak langsung digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang memenuhi 
syarat, dikapitalisasi sampai kegiatan eksplorasi dan pengembangan tersebut selesai. Untuk pinjaman 
yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu kegiatan tertentu yang memenuhi syarat, jumlah 
yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode atau tahun berjalan, 
dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat 
diatribusikan secara langsung pada suatu kegiatan tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman 
yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk kegiatan 
eksplorasi dan pengembangan yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang 
biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode tertentu, tidak termasuk pinjaman yang 
secara khusus digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang memenuhi syarat.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang terkait dengan suatu area of interest yang 
telah berproduksi diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sejak area of interest tersebut 
mulai berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang 
dan sisa umur PKP2B.

d.	 Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman 
kemudian dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan 
biaya transaksi) dan nilai pelepasan diakui di dalam laporan laba-rugi kobnsolidasian selama periode 
pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk pinjaman dengan tingkat bunga tetap 
dan metode garis lurus untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang. 

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari 
pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh 
fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila 
tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas 
tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi 
selama periode dari fasilitas yang terkait.
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e.	 Biaya	Pengupasan	Tanah	

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio pengupasan tanah rata-
rata selama umur tambang. Rasio pengupasan tanah rata-rata adalah rasio lapisan batuan atau tanah 
terhadap jumlah estimasi mineral yang terkandung didalamnya dalam satuan unit. Bila rasio pengupasan 
tanah aktual melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut akan dibukukan sebagai 
biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dalam neraca. Bila sebaliknya, selisih tersebut dikoreksi 
atas saldo biaya pengupasan tangguhan yang dibawa dari periode lalu, atau dibukukan sebagai biaya 
pengupasan tanah yang masih harus dibayar. Perubahan atas rasio rata-rata yang dipakai merupakan 
perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif selama sisa umur tambang. Biaya pengupasan 
tanah yang masih harus dibayar diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama sisa 
umur tambang.
 
f.	 Pengakuan	Pendapatan	dan	Beban

Pendapatan usaha bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk-produk Perseroan 
dan Anak Perusahaan, setelah dikurangi retur, potongan penjualan dan bea.

Pendapatan dari penjualan batubara harus diakui pada saat terjadi pemindahan risiko kepada pelanggan, 
dan:

• Perseroan dan Anak Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas 
barang yang dijual;

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

Perseroan dan Anak Perusahaan; dan
• Biaya-biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan 

andal.

Pendapatan dari jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada konsumen. Beban diakui pada 
saat terjadinya dengan dasar akrual.

g.	 Sewa	Guna	Usaha

Apabila dalam suatu kontrak sewa, porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap 
berada di pihak lessor, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa 
operasi dibebankan ke laporan laba/(rugi) konsolidasian atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap dimana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan 
manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi 
pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan atau nilai kini pembayaran 
sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan kewajiban dan bagian 
yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang 
konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan dalam laporan laba/
(rugi) konsolidasian selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku 
bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui 
sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dengan metode penyusutan aset tetap yang 
dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan 
akan mendapatkan kepemilikan atas aset pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama jangka 
waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa.

h.	 Kewajiban	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup

Kewajiban lingkungan terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang selama masa 
operasi, penutupan tambang, dan pembongkaran dan pemindahan fasilitas dan aktivitas penutupan 
lainnya. 
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Tambahan penyisihan untuk biaya reklamasi tambang dan penutupan tambang dihitung berdasarkan 
kuantitas produksi.

Satuan yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan ditelaah secara berkala berdasarkan rencana 
reklamasi dan rencana penutupan tambang.

Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban 
hukum yang berkaitan dengan penarikan aset tetap yang berasal dari pembelian, pembangunan atau 
pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian aset tetap ini termasuk penjualan, 
peninggalan, pendaur-ulangan atau penghapusan, dan bukan dikarenakan penghentian sementara 
pemakaian.

Kewajiban diakui sebagai kewajiban pada saat timbulnya kewajiban hukum yang berkaitan dengan 
penarikan sebuah aset, dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Kewajiban ini bertambah dari 
waktu ke waktu sampai mencapai jumlah penuh dengan melakukan pembebanan ke laporan laba/(rugi) 
konsolidasian. Disamping itu, biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah kewajiban 
dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa 
manfaat aset tersebut.

Kewajiban penarikan aset dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang 
menimbulkan kewajiban itu timbul lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas 
yang ditutup untuk selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan selama lebih dari satu periode 
pelaporan, biaya penutupan tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan 
tersebut selesai. Setiap penambahan lapisan kewajiban yang terjadi setelah periode pelaporan akan 
dianggap sebagai tambahan lapisan kewajiban awal. Setiap tambahan lapisan kewajiban akan diakui 
sebesar nilai wajar. Tambahan kewajiban akan dinilai terpisah, diakui dan dicatat tanpa mempengaruhi 
kewajiban masa lalu.

Untuk masalah lingkungan hidup yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana 
Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasikan adanya 
suatu kewajiban serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan dan Anak Perusahaan akan mencatat 
estimasi kewajiban tersebut. Dalam menentukan keberadaan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan 
hidup, Perseroan dan Anak Perusahaan mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan 
standar akuntansi yang berlaku.

i.	 Pembagian	Hasil	Produksi

Sebagaimana diatur dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang diproduksi. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tertanggal 25 September 1996, AKT 
diharuskan untuk membayar bagian 13,5% atas bagian produksi Pemerintah (biasanya disebut sebagai 
“Royalti kepada Pemerintah”) secara tunai.
Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan kewajiban ini dalam bentuk akrual, dan beban royalti 
dibukukan sebagai bagian dari beban pokok penjualan.

3.	 Keuangan

Pembahasan dan analisis berikut ini menjelaskan kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha 
Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan 
Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 
2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of 
PricewaterhouseCoopers) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
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Tabel berikut menunjukkan hasil operasi Perseroan untuk setiap periodenya:

Pertumbuhan Pendapatan dan Beban 

Tabel berikut memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

	 	 	 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*
Pendapatan usaha  1.074.602   200.529   -     -   
Beban pokok penjualan  (565.517)  (108.188)  -     -   
Laba kotor    509.085   92.341   -     -   
Beban operasi    
Beban penjualan dan pemasaran  (111.654)  (32.792)  -     -   
Beban umum dan administrasi  (46.527)  (10.231)  (16.480)  (74)
Jumlah beban operasi  (158.181)  (43.023)  (16.480)  (74)
Laba / (rugi) operasi  350.904   49.318   (16.480)  (74)
Beban lain-lain:    
Pendapatan bunga  154   397   1.999   8 
Beban bunga dan beban keuangan  (170.063)  (126.613)  (23.442)  -   
Keuntungan / (kerugian) selisih kurs, bersih  4.925   74.768   (48.863)  49 
Kerugian pelepasan aset tetap  -     (3.903)  (154)  -   
Beban amortisasi properti pertambangan  (27.972)  (13.633)  -     -   
Beban amortisasi goodwill  (10.423)  (27.060)  (6.970)  -   
Beban lain-lain   (55.066)  (42.697)  (4.562)  (70)
Jumlah beban lain-lain  (258.445)  (138.741)  (81.992)  (13)
Laba / (rugi) sebelum pajak penghasilan  92.459   (89.423)  (98.472)  (87)
(Beban) / manfaat pajak penghasilan  (71.094)  (10.354)  18.364   25 
Laba / (rugi) sebelum rugi sebelum akuisisi   21.365   (99.777)  (80.108)  (62)
Rugi sebelum akuisisi  -     -     269   -   
Laba / (rugi) sebelum hak minoritas  21.365   (99.777)  (79.839)  (62)
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan  (717)  -     -     -   
Laba / (rugi) bersih 	20.648		 	(99.777)	 	(79.839)	 	(62)
*) Laporan keuangan Perseroan saja 

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2010 

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 
adalah sebesar Rp1.074.602 juta. 

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp565.517 juta.

Beban penjualan dan pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp111.654 juta.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp46.527 juta.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 
Juni 2010 adalah sebesar Rp258.445 juta, yang terdiri dari beban bunga dan beban keuangan sebesar 
Rp170.063 juta, beban amortisasi properti pertambangan sebesar Rp27.972 juta, beban amortisasi 
goodwill sebesar Rp10.423 juta, keuntungan selisih kurs, bersih sebesar Rp4.925 juta, dan beban lainnya 
sebesar Rp55.066 juta. 

Beban (manfaat) pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp71.094 juta.
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Laba bersih. Laba bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 
adalah sebesar Rp20.648 juta.

Perbandingan tahun 2009 dengan tahun 2008

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat dari Rp0 pada tahun 2008 menjadi Rp200.529 juta 
pada tahun 2009. Perseroan tidak membukukan penjualan sepanjang tahun 2008 dalam laporan laba 
rugi, mengingat Perseroan baru memperoleh izin produksi dan memasuki tahapan produksi komersial 
berdasarkan PKP2B pada tanggal 15 September 2009, sehingga seluruh penjualan dan aktivitas 
komersialnya sebelum tanggal tersebut dikapitalisasi pada akun biaya eksplorasi dan pengembangan 
yang ditangguhkan di neraca.  

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan meningkat dari Rp0 pada tahun 2008 
menjadi Rp108.188 juta pada tahun 2009. Perseroan tidak membukukan beban pokok usaha sepanjang 
tahun 2008 dalam laporan laba rugi, mengingat Perseroan baru memasuki tahapan produksi komersial 
berdasarkan PKP2B pada tanggal 15 September 2009 dan belum ada penjualan.

Beban penjualan dan pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan meningkat dari Rp0 pada 
tahun 2008 menjadi Rp32.792 juta pada tahun 2009. Beban penjualan dan pemasaran selama masa 
percobaan penambangan dikapitalisasi di akun biaya eksplorasi & pengembangan yang ditangguhkan 
dan belum ada penjualan. 

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan menurun sebesar 37,9% dari 
Rp16.480 juta pada tahun 2008 menjadi Rp10.231 juta pada tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh 
penurunan pada beban sewa gedung dan beban lainnya.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan meningkat sebesar 69,2% dari Rp81.992 juta pada tahun 
2008 menjadi Rp138.741 juta pada tahun 2009, yang terutama disebabkan oleh :

• Beban bunga dan beban keuangan meningkat dari Rp23.442 juta pada tahun 2008 menjadi 
Rp126.613 juta pada tahun 2009 dengan adanya tambahan hutang baru dari PT Bank CIMB Niaga 
Tbk., Raffeisen Zentralbrank Osterreich AG Singapore Branch (“RZB”) dan PT Sinarmas Sekuritas 
(“Sinarmas”) yang digunakan untuk mendanai belanja modal dan modal kerja terkait akuisisi 69% 
saham AKT. 

• Beban amortisasi properti pertambangan meningkat dari Rp0 pada tahun 2008 menjadi Rp13.633 
juta pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan beban amortisasi terkait akuisisi 69% 
saham AKT. Selain itu, properti pertambangan diamortisasi setelah Perseroan memasuki tahap 
operasi berdasarkan PKP2B pada tanggal 15 September 2009.

• Beban amortisasi goodwill meningkat sebesar 288,2% dari Rp6.970 juta pada tahun 2008 menjadi 
Rp27.060 juta pada tahun 2009, terutama disebabkan peningkatan beban amortisasi terkait akuisisi 
69% saham AKT. 

• Beban lainnya meningkat dari Rp4.562 juta pada tahun 2008 menjadi Rp42.697 juta pada tahun 
2009, terutama disebabkan oleh tambahan provisi untuk denda dan klaim sebesar Rp 24.931 juta.

• Sebagian peningkatan yang terjadi pada beban lain-lain dapat diimbangi dengan peningkatan 
keuntungan selisih kurs dari kerugian sebesar Rp48.863 juta pada tahun 2008 menjadi keuntungan 
sebesar Rp74.768 juta pada tahun 2009 akibat apresiasi Rupiah terhadap Dolar AS.

Manfaat (beban) pajak. Pajak pendapatan meningkat dari manfaat pajak sebesar Rp18.364 juta pada 
tahun 2008 menjadi beban pajak sebesar Rp10.354 juta pada tahun 2009. Peningkatan kewajiban pajak 
ini disebabkan oleh peningkatan laba kena pajak pada Anak Perusahaan Perseroan.

Laba (rugi) bersih. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp99.777 juta pada tahun 2009, meningkat 
25,0% dari rugi bersih sebesar Rp79.839 juta pada tahun 2008.
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Perbandingan tahun 2008 dengan tahun 2007

Mengingat Perseroan dan Anak Perusahaan baru masuk tahap kegiatan komersialnya pada bulan 
September 2009, maka tidak terdapat penjualan, beban pokok usaha dan beban penjualan dan pemasaran 
selama tahun 2007 dan 2008. Selain itu, laporan keuangan pada tahun 2007 merupakan laporan keuangan 
Perseroan saja, bukan laporan keuangan konsolidasian. 

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan dari 
Rp74 juta menjadi Rp16.480 juta, terutama disebabkan oleh dimulainya kegiatan pra-komersial pada 
tahun 2008 apabila dibandingkan dengan pada tahun 2007 dimana beban umum dan administrasi hanya 
berasal dari professional fee terkait pekerjaan uji kelayakan. 

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan meningkat dari Rp13 juta pada tahun 2007 menjadi Rp81.992 
juta pada tahun 2008, yang disebabkan oleh:

• Beban bunga dan beban keuangan meningkat dari Rp0 pada tahun 2007 menjadi Rp23.442 juta pada 
tahun 2008, akibat beban bunga terkait dengan fasilitas pinjaman dari Tarnmere untuk kebutuhan 
modal kerja.

• Perseroan membukukan kerugian selisih kurs sebesar Rp48.863 juta pada tahun 2008 dan 
keuntungan sebesar Rp49 juta pada tahun 2007. Kerugian pada tahun 2008 disebabkan karena 
pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

• Beban lainnya meningkat dari Rp70 juta pada tahun 2007 menjadi Rp4.562 juta pada tahun 2008, 
yang diakibatkan oleh peningkatan pada provisi untuk denda dan klaim.

Beban (manfaat) pajak penghasilan. Kredit manfaat pajak meningkat dari sebesar Rp25 juta pada tahun 
2007 menjadi Rp18.364 juta pada tahun 2008 disebabkan oleh belum dimulainya tahap komersial 
Perseroan yang menyebabkan Perseroan mengalami kerugian.

Rugi bersih. Rugi bersih Perseroan meningkat dari Rp62 juta pada tahun 2007 menjadi Rp79.839 juta 
pada tahun 2008 seiring dengan meningkatnya aktivitas Perseroan mendekati dimulainya tahap komersial 
Perseroan pada tahun 2009.

Grafik Perkembangan Pendapatan, Laba Kotor, Laba (Rugi) Operasional dan Laba (Rugi) Bersih

Berikut adalah grafik perkembangan pendapatan, laba kotor, laba (rugi) operasional dan laba (rugi) bersih 
Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 
Desember 2009, 2008 dan 2007.
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Perkembangan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 
2008 dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 		 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*
aset	Lancar	 	 	 	
Kas dan setara kas 37.402           8.172            5.599           2.104 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya 89.393         36.639                  -                   -   
Piutang usaha       102.447                  -                    -     -
Piutang yang belum ditagih      175.554          17.100                  -                   -   
Uang muka dan biaya dibayar dimuka      226.559          40.729          31.894                 -   
Pajak dibayar dimuka                -                    -              2.558                 -   
Persediaan  253.565       184.537            7.086                 -   
Jumlah	aset	lancar	 					884.920	 						287.177		 								47.137		 									2.104	
	 		 	
aset	Tidak	Lancar	 	 	 	
Uang jaminan yang dapat dikembalikan        89.563          56.234          32.671                 -   
Pajak dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian lancar      143.615          88.470          25.630                 -   
Aset pajak tangguhan - bersih        24.535          14.745          20.312           1.524 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang 
ditangguhkan, bersih   1.103.039     1.158.871        959.074                 -   
Aset tetap, bersih      773.194        727.876        323.903                 -   
Piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa          4.653                  -            53.374                12 
Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa        11.598          12.003          13.982                 -   
Properti pertambangan, bersih   1.594.385     1.622.357        544.265                 -   
Goodwill, bersih       364.811        375.234        129.362                 -   
Jumlah	aset	tidak	lancar	 4.109.393	 4.055.790	 			2.102.573		 									1.536	
Jumlah	aset	 	 4.994.313	 4.342.967			 	2.149.710		 	3.640	
Keterangan:
*) Laporan keuangan Perseroan saja 

Tanggal 30 Juni 2010 

Jumlah aset Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp4.994.313 juta, meningkat sebesar 
Rp651.346 juta atau 15,0% dibandingkan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp4.342.967 
juta. Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah uang muka dan biaya 
dibayar dimuka sebesar Rp185.830 juta dan peningkatan piutang yang belum ditagih sebesar 158.454 
juta dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp102.447 juta. 

Perbandingan tahun 2009 dengan tahun 2008

Jumlah aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp4.342.967 juta, meningkat 
sebesar Rp2.193.257 juta atau 102,0% dibandingkan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2008 sebesar 
Rp2.149.710 juta. Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo properti 
pertambangan Perseroan sebesar Rp1.078.092 juta akibat dari akuisisi AKT dan meningkatnya aset 
tetap sebesar Rp 403.973 juta yang terutama berasal dari pembelian peralatan pertambangan. 
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Perbandingan tahun 2008 dengan tahun 2007

Jumlah aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp2.149.710 juta, meningkat 
sebesar Rp2.146.070 juta dibandingkan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp3.640 
juta. Peningkatan jumlah aset ini disebabkan oleh peningkatan biaya eksplorasi yang ditangguhkan 
sebesar Rp959.074 juta, aset tetap sebesar Rp323.903 juta dan peningkatan properti pertambangan 
sebesar Rp544.265 juta. Hal ini disebabkan oleh dimulainya kegiatan-kegiatan tahap pengembangan 
dan konstruksi tambang.  Aktivitas Perseroan pada tahun 2007 yang lebih banyak pada studi kelayakan. 
Laporan-laporan keuangan Perseroan sampai dengan 2007 belum mengkondolidasikan laporan-laporan 
keuangan anak-anak perusahaan. 

Perkembangan Kewajiban dan Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi kewajiban dan ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 dan 
31 Desember 2009, 2008 dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 		 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*
Kewajiban		 	 	 	
Kewajiban Lancar    
Pinjaman jangka pendek - 15.812  1.012  -
Hutang usaha - pihak ketiga      182.906        292.363        306.567                 -   
Biaya yang masih harus dibayar 289.575         74.932        169.824                 -   
Hutang pajak       362.388        205.314          43.907                 -   
Kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo 
dalam satu tahun    
- Hutang sewa guna usaha        20.348          10.891                  -                   -   
- Pinjaman   1.162.867  735.452                  -                   -   
Jumlah	kewajiban	lancar	 2.018.084		 1.334.764		 					521.310	 															-			
	 		 	
Kewajiban	Tidak	Lancar	 	 	 	
Kewajiban jangka panjang, setelah dikurangi 
bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun    
- Hutang sewa guna usaha        32.095          19.375                  -                   -   
- Pinjaman 1.255.461  1.309.465                  -                   -   
Hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa                -                 646          11.326                 -   
Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa   1.215.088     1.218.298  1.440.158          7.191 
Kewajiban pajak tangguhan      397.799        405.757        136.066                 -   
Penyisihan imbalan karyawan          5.345            3.924            2.668                 -   
Jumlah	kewajiban	tidak	lancar	 2.905.788	 2.957.465	 1.590.218	 									7.191	
	 		 	
Jumlah	kewajiban	 4.923.872	 4.292.229	 			2.111.528		 									7.191	
	 		 	
Hak	minoritas		 													 717		 																-				 																-				 															-			
	 		 	
ekuitas	 	 	 	
Modal saham        127.000        127.000        125.000           1.000 
Tambahan modal disetor        98.000          98.000                  -                   -   
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan          8.243            9.905           (2.428)                -   
Saldo laba (rugi)      (163.519)     (184.167)   (84.390)         (4.551)
Jumlah	ekuitas						 			69.724		 								50.738		 								38.182		 								(3.551)
	 		 	
Jumlah	kewajiban	dan	ekuitas	 4.994.313	 4.342.967	 			2.149.710		 									3.640	
Keterangan:
*) Laporan keuangan Perseroan saja 

Tanggal 30 Juni 2010 

Jumlah kewajiban Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp4.923.872 juta, meningkat 
sebesar Rp631.643 juta atau 14,7% dibandingkan jumlah kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar 
Rp4.292.229 juta. Peningkatan jumlah kewajiban ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah 
pinjaman sebesar Rp373.411 juta yang terkait dengan perjanjian letter of credit dan fasilitas kredit ekspor 
antara AKT dan CIMB Niaga, serta fasilitas pinjaman investasi antara BMS dan CIMB Niaga, peningkatan 
pada biaya yang harus dibayar sebesar Rp214.643 juta dan peningkatan pada hutang pajak sebesar 
Rp157.074 juta. 
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Jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp69.724 juta, meningkat sebesar 
Rp18.986 juta atau 37,4% dibandingkan jumlah aset per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp50.738 
juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini terkait dengan Perseroan yang telah membukukan laba bersih 
sebesar Rp20.648 juta. 

Perbandingan tahun 2009 dengan tahun 2008

Jumlah kewajiban Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp4.292.229 juta meningkat 
sebesar Rp2.180.701 juta atau 103,3% dibandingkan jumlah kewajiban per tanggal 31 Desember 2008 
sebesar Rp2.111.528 juta. Peningkatan jumlah kewajiban ini terutama disebabkan oleh peningkatan 
jumlah pinjaman jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar Rp735.452 juta dan 
Rp1.309.465 juta terkait penerbitan surat promes Perseroan kepada Sinarmas, fasilitas kredit dari CIMB 
Niaga kepada AKT dan BMS, dan fasilitas pinjaman dari RZB kepada AKT, serta peningkatan kewajiban 
pajak tangguhan sebesar Rp259.011 juta.

Jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp50.738 juta, meningkat 
sebesar Rp12.556 juta atau 32,9% dibandingkan jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2008 sebesar 
Rp38.182 juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah modal 
disetor Perseroan. 

Perbandingan tahun 2008 dengan tahun 2007

Jumlah kewajiban Perseroan per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp2.111.528 juta, meningkat 
sebesar Rp2.104.337 juta dibandingkan jumlah kewajiban per 31 Desember 2007 sebesar Rp7.191 juta. 
Peningkatan jumlah kewajiban terutama disebabkan diterimanya pinjaman jangka panjang dari pihak 
yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp1.432.967 juta untuk mendanai aktivitas pengembangan 
dan konstruksi tambang. Laporan-laporan keuangan Perseroan sampai dengan 2007belum 
mengkondolidasikan laporan-laporan keuangan anak-anak perusahaan. 

Jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp38.182 juta meningkat 
sebesar Rp41.733 juta dibandingkan jumlah ekuitas per 3 tanggal 1 Desember 2007 sebesar negatif 
Rp3.551 juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini mencerminkan tambahan setoran terutama disebabkan 
oleh peningkatan modal saham Perseroan, untuk memulai kegiatan-kegiatan tahap pengembangan dan 
konstruksi tambang pada tahun 2007. Laporan-laporan keuangan Perseroan sampai dengan 2007 belum 
mengkondolidasikan laporan-laporan keuangan anak-anak perusahaan. 

Grafik Perkembangan Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Hak Minoritas

Berikut adalah grafik perkembangan aset, kewajiban, ekuitas dan hak minoritas Perseroan pada tanggal 
30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
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Perkembangan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 		 	 	 2010	 2009	 2008	 2007*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi     (215.829) (1.028.414) (40.318)         (1.177)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi     (119.508) (895.110) (1.500.359) 1.000   
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 364.677 1.926.478 1.543.997 1.097
Kenaikan bersih kas dan setara kas 29.340           2.954            3.320              920 
Keterangan:
*) Laporan keuangan Perseroan saja 

Arus Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 
2007 masing-masing mencapai Rp215.829 juta, Rp1.028.414 juta, Rp40.318 juta dan Rp1.177 juta. 
Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional antara tahun 2007 dan 2009 
merupakan akibat dari meningkatnya aktivitas Perseroan yang digunakan untuk persiapan produksi yang 
dimulai pada bulan September 2009. 

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yang negatif pada periode-periode sebelumnya, disebabkan oleh 
anak perusahaan Perseroan, PT Asmin Koalindo Tuhup (“AKT”), baru masuk ke dalam tahap produksi 
komersial per 15 September 2009.  

Sebelum masuk ke dalam tahap produksi komersial tersebut, AKT masih dalam tahapan eksplorasi dan 
pengembangan infrastruktur, khususnya di tahun 2008,saat industri komoditas sedang melambung tinggi, 
sehingga hampir sebahagian besar dari harga sewa alat-alat berat, biaya tenaga kerja, biaya bahan 
bakar dan jasa tenaga ahli pertambangan sangat tinggi.  Hal ini mengakibatkan Perseroan memiliki 
akumulasi hutang pemasok pra-operasi yang material di sepanjang tahun 2008.  Sementara itu, di akhir 
tahun 2008, ketika AKT mulai melakukan percobaan penjualan atas hasil produksi batubara percobaan, 
harga komoditas khususnya batubara coking coal,  justru turun seiring dengan keadaan krisis ekonomi 
di penghujung 2008.  

Di awal 2009, biaya produksi AKT cukup tinggi dikarenakan masih banyak kontrak-kontrak pemasok 
dari tahun 2008 yang belum habis masa kontraknya dan masih berlaku di awal 2009.  Selain itu, di 
sepanjang 2009, AKT juga melakukan aktivitas operasional yang meningkat seiring dengan dilakukannya 
ekspansi kapasitas produksi di 2009.  Kedua hal ini mengakibatkan, arus kas dari aktivitas operasi di 
2009 mengalami negatif yang cukup signifikan, untuk membayar sisa hutang di 2008, dan peningkatan 
biaya operasional di 2009.  

Di penghujung tahun 2009 hingga saat ini, harga batubara coking coal kembali membaik. AKT juga telah 
berhasil menurunkan biaya produksinya dengan melakukan negosiasi atas kontrak-kontrak pemasok 
yang masih berlaku dan melakukan effisiensi proses produksi secara terus menerus. 
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Kenaikan harga jual dan effisiansi biaya produksi ini, membuat AKT dapat terus melakukan pembayaran 
atas sisa akumulasi hutang pemasok pra-operasional dan biaya operasional periode berjalan.  

Walaupun telah terjadi peningkatan penjualan yang signifikan di periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 
2010, dikarenakan masih banyaknya arus kas yang digunakan untuk mencicil akumulasi hutang pemasok 
pra-operasional, AKT masih mengalami arus kas aktivitas operasi yang negatif di 30 Juni 2010.   

Akumulasi saldo laba ditahan Perseroan yang negatif hingga per 30 Juni 2010, adalah akumulasi dari 
kerugian konsolidasi yang dialami Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan periode 31 Desember 
2009 yang disebabkan baru dimulainya operasi komersial AKT pada tanggal 15 September 2009. Untuk 
periode 6 bulan yang berakhir per 30 Juni 2010, Perseroan sudah mulai mengalami laba bersih dari 
peningkatan operasional Perseroan .

Rencana Perseroan untuk mengatasi arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yang negatif dan saldo 
laba ditahan Perseroan yang negatif antara lain:
a. Meningkatkan volume produksi dan penjualan Perseroan.
b. Menekan biaya bunga atas pinjaman Perseroan, melalui negosiasi suku bunga, dan melakukan 

refinancing atas pinjaman-pinjaman Perseroan yang diperoleh sebelum periode operasi komersial, 
antara lain melalui dana yang diterima dari IPO.

c. Secara berkesinambungan melakukan monitoring atas efisiensi proses produksi yang pada akhirnya 
dapat menekan biaya produksi Perseroan.

d. Mempertahankan kualitas produk batubara coking coal yang selama ini telah sangat baik. 

Arus Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp119.508 juta digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas 
yang digunakan untuk kegiatan investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp895.110 juta, Rp1.500.359 juta dan Rp0. Pada tahun 2008, 
Perseroan melakukan pembayaran sebesar Rp959.074 juta terkait deferred exploration dan biaya-
biaya terkait pembangunan infrastruktur dan pengembangan tambang, dan juga pembayaran sebesar 
Rp351.672 juta terkait pembelian peralatan pertambangan mengingat pada saat tersebut Perseroan 
tengah meningkatkan aktivitas eksplorasinya pada Blok Kohong sebelum dimulainya produksi pada 
bulan September 2009. Pada tahun 2009, Perseroan melakukan pengeluaran sebesar Rp211.498 juta 
untuk kegiatan eksplorasi dan biaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan tambang, dan 
pembayaran sebesar Rp506.827 juta untuk pembelian aset tetap, yang mengindikasikan penggunaan 
dana yang lebih besar pada penggunaan peralatan pertambangan pada periode mendekati dimulainya 
kegiatan operasional pada September 2009.

Arus kas yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp364.677 juta, yang merefleksikan fasilitas pinjaman trade finance dari 
CIMB Niaga kepada BMS dan fasilitas kredit ekspor dari CIMB Niaga kepada AKT. Pada tahun 2009, 
2008 dan 2007, arus kas dari kegiatan pendanaan Perseroan masing-masing mencapai Rp1.926.478 
juta, Rp1.543.997 juta dan Rp1.097 juta. Peningkatan arus kas yang signifikan pada tahun 2008 apabila 
dibandingkan dengan tahun 2007, berasal dari pinjaman yang diterima dari pihak yang memiliki hubungan 
istimewa sebesar Rp1.432.967 juta. Sedangkan peningkatan arus kas pada tahun 2009 terutama 
berasal dari pinjaman sebesar Rp2.044.917 juta terkait dengan fasilitas kredit dari RZB, CIMB Niaga 
dan penerbitan surat promes kepada Sinarmas.
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Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Aset lancar / Kewajiban lancar 0,44x 0,22x 0,09x -
Jumlah kewajiban / jumlah ekuitas 70,62x 84,60x 55,30x -2,03x
Jumlah kewajiban / jumlah aset 0,99x 0,99x 0,98x 1,98x
Imbal Hasil Aset (ROA) 0,4% -2,3% -3,7% -1,7%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) 29,6% -196,7% -209,1% 1,7%

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 
dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan menggunakan current 
ratio (Rasio Lancar) yaitu perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio lancar Perseroan pada 
tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing 
adalah 0,44x, 0,22x dan 0,09x.

Secara historis, Perseroan memperoleh dukungan keuangan dari pemegang saham pendiri termasuk 
melalui pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait pendanaan yang berupa pinjaman dan modal, 
yang digunakan untuk membiayai sebagian besar belanja modal Perseroan. Fasilitas kredit senior 
Perseroan yang memperoleh jaminan dari pemegang saham pengendali dan fasilitas pinjaman lainnya 
yang diberikan sejumlah bank juga telah digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan belanja 
modal Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, Perseroan memiliki kewajiban 
lancar sebesar Rp2.018.084 juta dan Rp1.334.764 juta akibat meningkatnya kewajiban pembayaran 
kembali atas pinjaman bank dan lembaga keuangan dan meningkatnya hutang usaha seiring dengan 
peningkatan kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki aset lancar 
sebesar Rp884.920 juta.

Walaupun Perseroan memiliki posisi modal kerja negatif (net working capital) pada tanggal 30 Juni 2010 
yang berasal dari hutang bank yang akan jatuh tempo pada akhir tahun 2010, Perseroan berkeyakinan 
memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan, rencana pengeluaran modal 
dan pembayaran hutang-hutang dalam jangka waktu 12 bulan mendatang baik melalui kas yang tersedia 
untuk aktivitas operasional, pinjaman jangka panjang maupun sebagian dari dana hasil Penawaran Umum.

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan pada tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 
2007, Perseroan masing-masing memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp37.402 juta, Rp8.172 juta, 
Rp5.599 juta dan Rp2.104 juta. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, Perseroan memiliki 
kas pada bank yang dibatasi penggunaannya (restricted cash) masing-masing sebesar Rp89.393 juta 
dan Rp36.639 juta, atas hutang baru yang diperoleh anak perusahaan di tahun 2009. Restricted cash 
tersebut terdiri dari kas yang terkait dengan fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk. dan RZB yang 
ditempatkan dalam debt service reserve account untuk cadangan pembayaran bunga untuk 3 (tiga) bulan 
dan pembayaran pokok yang jatuh tempo pada kuartal berikutnya setelah tanggal laporan keuangan. 
Walaupun Perseroan berniat untuk mendanai kegiatan operasional di masa mendatang dan pembayaran 
hutang dengan menggunakan kas sendiri, Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh 
pinjaman tambahan atau penawaran umum untuk mendanai seluruh atau sebagian dari pengembangan 
Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka 
panjang, yang tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dan ekuitas, dan perbandingan 
antara jumlah kewajiban dan jumlah aset. Perbandingan antara jumlah kewajiban dan ekuitas Perseroan 
pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-
masing adalah sebesar 70,62x, 84,60x, 55,30x dan -2,03x. Sedangkan perbandingan antara jumlah 
kewajiban dan jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar 0,99x, 0,99x, 0,98x dan 1,98x. 
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Tingginya perbandingan antara jumlah kewajiban dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010, 
berkaitan dengan setoran pemegang saham yang dilakukan dalam bentuk pinjaman. Dengan dilakukannya 
konversi pinjaman pemegang saham menjadi modal Perseroan yang dilakukan setelah tanggal laporan 
keuangan, perbandingan jumlah kewajiban dan ekuitas Perseroan adalah sebesar 2,93x.

Imbal Hasil Aset (ROA)

Imbal hasil aset (ROA) merupakan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset 
yang dimilikinya, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba (rugi) bersih dan jumlah aset 
Perseroan. Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar 0,4%, -2,3%, -3,7% dan -1,7%. Hal 
ini menunjukkan kinerja operasi Perseroan yang terus membaik. Imbal hasil aset yang negatif pada tahun 
2007-2009 disebabkan oleh belum dimulainya kegiatan tahap produksi Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas 
yang dimilikinya, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba (rugi) bersih dan jumlah ekuitas 
Perseroan. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar 29,6%, -196,7%, -209,1% dan 1,7%. 
Hal ini menunjukkan kinerja operasi Perseroan yang terus meningkat. Imbal hasil ekuitas yang negatif 
pada tahun 2008-2009 disebabkan oleh belum dimulainya kegiatan tahap produksi Perseroan. 

Grafik Perkembangan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Aset dan Imbal Hasil Ekuitas

Berikut adalah grafik perkembangan rasio likuiditas, solvabilitas, imbal hasil aset (ROA) dan imbal hasil 
ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 
2008 dan 2007.

aset	Lancar	/	Kewajiban	Lancar	(Likuiditas)	 	
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Belanja	modal

Tabel dibawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi sesuai dengan periode masing-masing:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Peralatan pertambangan 119.508 506.827 351.672 -
Pengembangan	infrastruktur	 - 211.498 959.074 -
Jumlah	 	 	 119.508	 718.325	 1.310.746	 -

Sebagian besar jumlah belanja modal Perseroan adalah untuk pembelian peralatan dan pengembangan 
infrastruktur penambangan Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah mengeluarkan 
Rp119.508 juta dan membayarkan uang muka Rp226.431 juta untuk pembelian peralatan pertambangan 
terkait dengan rencana peningkatan kapasitas produksi menjadi 3,6 mtpa.

Perseroan berencana akan membelanjakan sekitar USD50 juta pada semester II 2010 untuk pembelian 
tambahan peralatan pertambangan dan peralatan penunjang terkait dengan rencana peningkatan 
kapasitas produksi menjadi 3,6 mtpa, dan penyelesaian dari peningkatan infrastruktur antara lain 
penyempurnaan jalan angkutan ke pelabuhan, perluasan area untuk persediaan batubara, instalasi rock 
crusher, penambahan tangki penyimpanan bahan bakar minyak, dan penambahan camp.

Pada akhir tahun 2010 dan sepanjang 2011, Perseroan berencana untuk melakukan belanja modal 
untuk peralatan pertambangan dan pengembangan infrastruktur sekitar USD150 juta, untuk mencapai 
target 5 mtpa di 2011.

Operasi	Segmen	Usaha

Segmen usaha Perseroan terdiri atas pertambangan batubara yang dioperasikan oleh AKT dan jasa 
pertambangan yang dioperasikan oleh BMS. Mengingat keseluruhan pendapatan BMS berasal dari jasa 
pertambangan yang dilakukan kepada AKT, maka secara konsolidasi Perseroan, seluruh pendapatan 
usaha Perseroan berasal dari pendapatan AKT atau penjualan batubara. 

Produksi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010, Perseroan telah memproduksi batubara 
sebanyak 752.107 ton. Sepanjang tahun 2009, Perseroan memproduksi batubara sebanyak 882.039 ton, 
dimana 436.040 ton diantaranya dihasilkan pada masa uji coba produksi, sedangkan sisanya dihasilkan 
setelah dimulainya kegiatan komersial Perseroan. Pada tahun 2008, uji coba produksi dimulai pada bulan 
Oktober 2008, sehingga produksi sepanjang tahun tersebut adalah sebesar 22.868 ton.
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(dalam ton)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Produksi   752.107 882.039 (2) 22.868(1) -
Jumlah	 	 	 752.107	 882.039	 22.868	 -
Catatan:
(1)  Merupakan volume produksi percobaan karena produksi komersial baru dimulai pada akhir bulan September 2009.
(2)  Dari jumlah tersebut, 436.040 ton batubara diproduksi pada masa uji coba produksi, sedangkan sisanya 445.999 ton diproduksi 
setelah dimulainya kegiatan komersial Perseroan.

Penjualan/Pendapatan	Usaha	

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir 
31 Desember 2009, Pendapatan konsolidasian Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp1.074.602 
juta dan Rp200.529 juta. Mengingat kegiatan komersial Perseroan baru dimulai sejak bulan September 
2009, maka tidak ada pendapatan usaha yang diterima Perseroan sepanjang tahun 2007 dan 2008.

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Pertambangan Batubara 1.074.602 200.529 - -
Jasa Pertambangan 163.444 196.321 - -
Eliminasi   (163.444) (196321)  
Konsolidasian	 	 1.074.602	 200.529	 -	 -

Profitabilitas

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010, Perseroan telah berhasil mencetak laba bersih 
sebesar Rp20.648 juta atau profitabilitas sebesar 1,92%. Sedangkan pada tahun 2009, Perseroan masih 
mengalami rugi bersih sebesar RpRp99.777 juta atau profitabilitas negatif sebesar 49,76%. Profitabilitas 
yang negatif pada tahun 2009 disebabkan karena Perseroan yang baru memulai kegiatan komersial 
sejak bulan September 2009, sehingga penjualan dari produksi coking coal yang masih relatif kecil belum 
dapat mengkompensasi beban bunga dan beban keuangan Perseroan.

Kapasitas	Produksi

Sejak dimulainya uji coba produksi batubara Perseroan pada tahun 2008, Perseroan terus meningkatkan 
kapasitas produksinya dari 1,0 mtpa pada tahun 2008 menjadi 1,2 mtpa pada tahun 2009 dan 2,4 mtpa 
pada 30 Juni 2010. 

Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Kapasitas Produksi (juta ton per tahun) 2,4 1,2 1,0 -

Keterbukaan	Informasi	Kualitatif	dan	Kuantitatif	mengenai	risiko	

Risiko Pasar

Risiko pasar Perseroan terutama terkait dengan fluktuasi dari harga-harga komoditas (terutama batubara 
dan bahan bakar minyak) dan, sisanya terkait dengan fluktuasi dari nilai tukar mata uang dan juga 
suku bunga. Pembahasan berikut ini mengandung unsur-unsur proyeksi yang mencakup risiko dan 
ketidakpastian, dan merangkum eksposur Perseroan terhadap harga batubara, nilai tukar mata uang 
dan pergerakan suku bunga dan kebijakan Perseroan terhadap risiko-risiko tersebut. Perseroan telah 
menerapkan metode-metode dalam manajemen risiko untuk mengatasi dan mengontrol risiko-risiko pasar 
tersebut. Namun demikian, sulit untuk memprediksi secara tepat adanya perubahan-perubahan pada 
kondisi perekonomian maupun pasar dan mengantisipasi dampak-dampak tersebut terhadap kinerja 
keuangan dan operasional Perseroan.
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Risiko Harga Komoditas

Batubara adalah produk komoditas. Harga untuk batubara yang dijual ditetapkan berdasarkan harga 
batubara global, yang cenderung bersifat cyclical dan mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebagai produk 
komoditas, harga batubara global terutama tergantung kepada dinamika penawaran dan permintaan 
batubara di pasar ekspor batubara dunia. Perseroan tidak bergelut dalam perdagangan kontrak batubara 
dan juga tidak melakukan aktivitas lindung nilai (hedging) untuk melindungi tekanan terhadap Perseroan 
dari fluktuasi harga batubara. Namun demikian, Perseroan mungkin akan melakukannya di masa depan, 
selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan hutang yang mengikat Perseroan.

Risiko Suku Bunga

Perseroan juga dihadapkan kepada risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi pada tingkat suku bunga, 
terutama disebabkan karena memiliki tingkat suku bunga yang mengambang dan menyebabkan 
peningkatan eksposur Perseroan terhadap suku bunga. Peningkatan terhadap suku bunga akan 
meningkatkan pula biaya dari pinjaman-pinjaman baru Perseroan.

Risiko Nilai Tukar/Kurs Mata Uang

Semua penjualan ekspor Perseroan dijual, ditagih dan dibayar dalam mata uang Dolar AS, sedangkan 
penjualan domestiknya ditagih dan dibayar dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga jual yang 
didominasi mata uang Dolar AS.

Eksposur mata uang asing Perseroan mempengaruhi risiko pasar yang terkait dengan pergerakan kurs 
terhadap Rupiah, yang merupakan mata uang yang dipakai Perseroan dalam laporan keuangannya. 
Laba maupun rugi dari penyelesaian transaksi mata uang asing dan dari translasi aset dan kewajiban 
moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian Perseroan. Jumlah 
tersebut dikonversikan dengan menggunakan kurs akhir periode bagi aset dan kewajiban yang didominasi 
Dolar AS dan dengan kurs hari transaksi dilakukan bagi aset dan kewajiban yang didominasi oleh mata 
uang lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan 30 Juni 2010, Perseroan tidak, dan saat inipun 
tidak memiliki kontrak forward nilai tukar mata uang asing yang masih berlaku.
Produk Derivatif dan Kebijakan Lindung Nilai (hedging)

Perseroan belum memiliki perjanjian swap ataupun produk derivatif lainnya, namun mungkin memasukinya 
di masa depan selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hutang Perseroan yang ada.

Dampak dari Inflasi

Berdasarkan Biro Statistik Indonesia, inflasi tahunan Indonesia, yang dihitung berdasarkan index harga 
pelanggan, adalah 6,6% pada tahun 2007, 11,1% di tahun 2008 dan 2,8% di tahun 2009. Perseroan tidak 
memperhitungkan inflasi di Indonesia, di mana seluruh kegiatan operasional Perseroan berada, sebagai 
suatu faktor yang material dampaknya terhadap kinerja operasional Perseroan.

Cuaca dan Musim

Kegiatan penambangan Perseroan dapat terkena dampak cuaca buruk, terutama selama musim 
hujan antara bulan Oktober dan Maret ketika hujan lebat memperlambat proses pemindahan tanah 
dan mengurangi volume produksi batubara. Fungsi perencanaan tambang Perseroan adalah untuk 
mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat produksi untuk memperhitungkan penundaan akibat kondisi 
cuaca tersebut.

Standar	akuntansi	yang	Baru

Standar akuntansi yang baru telah diterbitkan yang diberlakukan untuk periode akuntansi yang dimulai 
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan 2011. Penilaian Perseroan terhadap standar maupun 
interpretasi yang relevan bagi laporan keuangan konsolidasi Perseroan adalah sebagai berikut:
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PSAK 50 (Revisi 2006) - Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan

PSAK 50 (Revisi 2006) menetapkan prinsip dalam menyajikan instrumen keuangan sebagai kewajiban 
atau ekuitas dan juga penyajian aset dan kewajiban keuangan yang saling mengimbangi (offsetting). 
Ini berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, ke dalam aset keuangan, 
kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, 
kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan offset. 
Perubahan ini juga mencakup persyaratan pengungkapan (disclosure) baru terhadap instrumen keuangan. 
Manajemen telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) untuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan 
dari pelaporan periode mulai 1 Januari 2010.

PSAK 55 (Revisi 2006) - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 55 (Revisi 2006) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan penilaian/pengukuran aset keuangan, 
kewajiban keuangan, serta kontrak pembelian atau penjualan objek-objek yang bersifat non-keuangan.

Persyaratan dalam menyajikan informasi mengenai instrumen keuangan dipaparkan dalam standar baru 
PSAK 50 (Revisi 2006) - “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”. Standar baru ini diadopsi 
dari standar IAS 39: “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (Revisi 2005) dimana standar 
yang diberlakukan sebelumnya adalah penerapan lokal terhadap FAS 133 - “Akuntansi bagi Instrumen 
Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. Manajemen telah menerapkan PSAK 55 (Revisi 2006) untuk laporan 
keuangan konsolidasi Perseroan untuk pelaporan keuangan dengan periode mulai 1 Januari 2010.

PSAK 26 (Revisi 2008) - Biaya Pinjaman

Perubahan dalam PSAK 26 (Revisi 2008) – tentang “Biaya Pinjaman” tidak mengubah konsep kapitalisasi 
biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan kepada perolehan, konstruksi atau produksi 
suatu aset tertentu. Perubahan ini tidak menambahkan persyaratan pengungkapan baru. Karena 
Perseroan telah mengikuti standar akuntansi untuk beban pinjaman yang secara substansial dapat 
dibandingkan/setara dengan standar baru tersebut, maka penerapan PSAK 26 tidak akan mengakibatkan 
perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan yang telah ada.

Revisi-revisi berikut ini akan diberlakukan pada laporan keuangan periode yang dimulai pada tanggal 
dan setelah 1 Januari 2011:

PSAK 1 (Revisi 2009) “Penyajian Laporan Keuangan”, mengatur dasar penyajian laporan keuangan 
pada umumnya untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dibandingkan 
(comparable) dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya dan juga dengan laporan 
keuangan perusahaan lainnya.

PSAK 2 (Revisi 2009) “Laporan Arus Kas”, mensyaratkan penyediaan informasi mengenai perubahan-
-perubahan historikal pada kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus 
kas selama periode berdasarkan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan.

PSAK 4 (Revisi 2009) “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, akan 
diaplikasikan dalampersiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian bagi sekelompok 
perusahaan yang berada dalam kontrol perusahaan induk dan di dalam akuntansi penanaman modal 
dalam anak perusahaan, perusahaan-perusahaan yang dikontrol secara bersama-sama dan asosiasi 
dimana laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

PSAK 5 (Revisi 2009) “Segmen Operasi” Informasi segmen diungkapkan agar para pengguna laporan 
keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana perusahaan 
melakukan usahanya dan lingkungan perekonomian dimana perseroan beroperasi.

PSAK 7 (Revisi 2009) “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” bertujuan untuk memastikan bahwa laporan 
keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan 
bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh 
transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut.
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PSAK 12 (Revisi 2009) “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” akan diterapkan dalam akuntansi 
untuk kepentingan di ventura bersama serta dalam laporan aset, kewajiban, pendapatan dan beban 
ventura bersama dalam laporan keuangan pihak yang terlibat dan para penanam modal, terlepas dari 
struktur maupun format ventura bersama tersebut.

PSAK 15 (Revisi 2009) “Investasi pada Entitas Asosiasi,” akan diterapkan dalam akuntansi untuk investasi 
di perusahaan asosiasi. Menggantikan PSAK 15 (Reformat 2007) “Akuntansi untuk Investasi dalam 
Perusahaan Asosiasi” dan PSAK 40 (Reformat 2007) “Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/
Perusahaan Asosiasi.”

PSAK 19 (Revisi 2009) “Aset Tak Berwujud” bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi untuk 
aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain.

PSAK 22 (Revisi 2009) “Kombinasi Bisnis” bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan dan daya 
banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi 
bisnis dan dampaknya.

PSAK 23 (Revisi 2009) “Pendapatan” bertujuan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang 
timbul dari transaksi dan kejadian tertentu.

PSAK 25 (Revisi 2009) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, mengatur 
kriteria untuk memilih dan mengubah kebijakan akuntansi, bersama dengan penerapan akuntansi dan 
pengungkapan perubahan dalam kebijakan akuntansi, perubahan dalam estimasi akuntansi dan koreksi 
kesalahan (errors).

PSAK 48 (Revisi 2009) “Penurunan Nilai Aset,” mengatur prosedur yang digunakan untuk memastikan 
bahwa aset dicatat tidak lebih dari jumlah yang dapat dipulihkan kembali dan jika aset mengalami 
penurunan nilai, kerugian akibat penurunan nilai (impairment) harus diakui.

PSAK 57 (Revisi 2009) “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”, bertujuan untuk memastikan 
bahwa kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang tepat digunakan untuk penyisihan, liabilitas 
kontinjensi dan aset kontinjensi dan juga memastikan bahwa informasi yang cukup diungkapkan dalam 
catatan agar para pengguna dapat memahami sifat, pemilihan waktu (timing) dan jumlah terkait dengan 
informasi tersebut.

PSAK 58 (Revisi 2009) “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan,” 
bertujuan untuk menetapkan standar akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, dan penyajian serta 
pengungkapan operasi yang dihentikan.



44

VI.	rISIKO	USaHa

Investasi dalam Saham Perseroan memiliki risiko. Investor harus secara seksama mempertimbangkan 
risiko-risiko usaha berikut, serta informasi lainnya sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini, sebelum 
melakukan investasi pada saham Perseroan. Tidak hanya risiko-risiko yang dijabarkan di bawah yang 
dapat mempengaruhi saham Perseroan. Risiko lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang saat ini 
Perseroan anggap tidak relevan dapat juga merugikan usaha, arus kas, hasil kegiatan operasi, kondisi 
keuangan atau prospek Perseroan. Secara umum, berinvestasi dalam efek dari perusahaan-perusahaan 
di negara-negara yang pasarnya sedang tumbuh seperti Indonesia memiliki risiko yang tidak secara 
khusus berkaitan dengan berinvestasi dalam efek di perusahaan-perusahaan di negara-negara dengan 
perekonomian yang lebih maju. 

a.	 risiko	yang	Berhubungan	dengan	Kegiatan	Usaha	Perseroan	dan	Industri	Coking Coal

1.	 risiko	penurunan	harga	coking	coal	secara	signifikan	

Harga coking coal mengikuti fluktuasi yang signifikan dan setiap penurunan yang signifikan dalam harga 
yang Perseroan terima untuk batubara Perseroan, dapat secara materiil merugikan kondisi keuangan, 
hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

Secara substansial semua pendapatan dan arus kas Perseroan berasal dari penjualan coking coal. Oleh 
karena itu, harga pasar dari coking coal, dan usaha mempertahankan kegiatan operasional sebagaimana 
berlangsung saat ini dan kondisi keuangan Perseroan serta hasil kegiatan operasi secara langsung 
berkaitan dengan permintaan  dan harga dari coking coal dan produk-produk yang berkaitan dengan 
coking coal seperti baja. Permintaan atas batubara dan harga ditentukan oleh berbagai faktor di luar 
kendali Perseroan, termasuk permintaan atas baja dan produk baja secara internasional, ketersediaan 
pasokan coking coal yang kompetitif, nilai tukar internasional, kondisi politik dan ekonomi internasional, 
kondisi cuaca dan biaya produksi di wilayah-wilayah penghasil coking coal. 

Pasar coking coal di masa yang lampau telah memperlihatkan fluktuasi yang signifikan dalam pasokan, 
permintaan dan harga. Harga kontrak acuan untuk coking coal premium naik dari USD96 per ton pada 
bulan awal 2008 menjadi sekitar USD300 per ton pada bulan April 2008. Harga kontrak turun pada bulan 
April 2009 menjadi USD129 per ton namun kembali meningkat sekitar 55% pada bulan April 2010 menjadi 
USD200 per ton. Harga kontrak meningkat lagi di bulan Juni 2010 menjadi sekitar USD225 per ton untuk 
pada september 2010. Demikian pula dengan harga spot untuk hard coking coal Australia mencapai 
USD248 per ton (FOB) pada bulan Mei 2010, meningkat 136% dari harga spot rata-rata di bulan Mei 
2009 (USD105 per ton FOB). Namun pada bulan September 2010 terjadi penurunan untuk harga spot 
dan harga kontrak dengan jangka waktu per kuartal. Harga kontrak untuk hard coking coal premium di 
kuartal akhir Desember 2010 adalah USD209 per ton (FOB), turun sekitar 7% dari kuartal sebelumnya. 
Harga spot juga menurun pada bulan Juli dan Agustus. Rata-rata harga spot untuk hard coking coal 
premium Australian adalah sekitar USD203 per ton (FOB) pada bulan Juli. Harga spot kemudian pulih 
pada akhir Agustus mencapai USD218 per ton (FOB).

Apabila harga penjualan batubara jatuh berada di bawah keseluruhan biaya produksi dari kegiatan operasi 
penambangan Perseroan dan tetap pada tingkat yang sedemikian untuk jangka waktu yang berlangsung 
lama, Perseroan dapat menderita kerugian dan dapat memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi, 
yang secara materiil merugikan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

2.	 risiko	terhambatnya	atau	gagalnya	rencana	ekspansi	Perseroan

Perseroan menghadapi risiko berkaitan dengan program pengembangan Perseroan.

Sejak tanggal 31 Desember 2009, Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksi coking coal menjadi 
200.000 ton per bulan, atau 2,4 mtpa, dan sedang dalam proses pengembangan infrastruktur dan 
fasilitasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 3,6 mtpa pada penghujung 
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tahun 2010 dan sebesar 5,0 mtpa pada penghujung tahun 2011. Kemampuan Perseroan untuk 
meningkatkan produksi batubara Perseroan tergantung pada sejumlah risiko antara lain:

• peralatan dan mesin-mesin yang digunakan untuk meningkatkan produksi mungkin tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan spesifikasi atau harapan Perseroan;

• kesulitan dalam memperoleh mesin-mesin, peralatan dan suku cadang, khususnya truk-truk 
pengangkut batubara, ekskavator dan roda  untuk peralatan tersebut, karena terhambat kapasitas 
dan pasokan akibat permintaan global yang lebih tinggi dari pengadaannya;

• keterlambatan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk meneruskan rencana pengembangan 
Perseroan misalnya, penundaan atau kelalaian untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai atas keseluruhan 
wilayah konsesi Perseroan/;

• belanja modal (capex) Perseroan yang dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar 
kendali Perseroan, misalnya kenaikan biaya dan tertundanya penyerahan peralatan dan bahan 
yang diperlukan untuk melaksanakan operasi pertambangan, kondisi cuaca yang buruk dan 
tidak diperolehnya persetujuan yang diperlukan, pengadaan karyawan yang memenuhi syarat 
dalam jumlah yang memadai dan perolehan pembiayaan sesuai dengan kemampuan Perseroan, 
dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi sebagaimana telah 
direncanakan dan mengembangkan kegiatan operasi Perseroan; 

• arus kas yang tidak memadai dari kegiatan operasi Perseroan; dan 
• keadaan lainnya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang timbul dan menghambat/menunda 

pelaksanaan  pengembangan kegiatan produksi Perseroan, termasuk kondisi cuaca buruk (seperti 
curah hujan yang tinggi dan kebakaran hutan), sengketa tanah dengan penduduk desa untuk 
mengosongkan wilayah konsesi Perseroan dan tidak berfungsinya peralatan dan mesin-mesin pada 
waktu kegiatan operasi dimulai.

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan operasi dan produksi karena risiko tersebut 
di atas Perseroan dapat berdampak yang secara materiil merugikan, kondisi keuangan, hasil kegiatan 
operasi dan prospek Perseroan.

3.	 risiko	dalam	memperoleh,	mempertahankan	dan	memperbarui	 izin-izin,	 perjanjian	dan	
persetujuan	yang	dibutuhkan

Kegiatan usaha pertambangan coking coal Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk 
memperoleh, memelihara dan memperpanjang izin-izin dan mempertahankan konsesi Perseroan dari 
instansi pemerintah yang berwenang.

Perseroan memerlukan berbagai izin dan persetujuan dari instansi Pemerintah baik Pusat maupun 
daerah untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan Perseroan. Perizinan tersebut termasuk izin 
perusahaan umum, izin pertambangan, izin penanaman modal, izin tenaga kerja, pemenuhan ketentuan 
mengenai  lingkungan hidup, izin pemanfaatan lahan, izin kehutanan, dan izin lainnya. Sebagian besar 
dari perizinan tersebut memiliki masa berlaku yang berbeda-beda mulai dari enam bulan sampai dengan 
30 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya perizinan tersebut. Perseroan harus memperpanjang 
semua izin, dan persetujuan Perseroan tersebut jika berakhir, serta harus memperoleh izin, perizinan 
dan persetujuan yang baru jika diperlukan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Pemerintah (baik 
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah) akan menerbitkan atau memperpanjang izin, dan memberikan  
persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diperkirakan. Kelalaian atau kegagalan untuk 
memperoleh atau memperpanjang setiap izin, persetujuan yang diperlukan untuk kegiatan operasi 
Perseroan dapat  secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi 
dan prospek Perseroan.

PKP2B yang ditandatangani dengan Pemerintah Pusat, memberikan hak eksklusif kepada Perseroan 
untuk melakukan penambangan di wilayah konsesi Perseroan. Ketentuan dalam PKP2B mengandung 
risiko  yaitu:

• Apabila Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan PKP2B atau apabila 
Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar 
royalti dan pajak baik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku, melanggar ketentuan tentang syarat-syarat penambangan termasuk perlindungan 
kesehatan/keselamatan karyawan dan lingkungan hidup, Pemerintah atau pemerintah daerah yang 
bersangkutan dapat mengakhiri konsesi Perseroan dan/atau tidak memberikan izin, persetujuan 
atau perpanjangan yang diperlukan. Apabila PKP2B diakhiri atau hak Perseroan dibatasi atau  
izin, persetujuan dicabut atau tidak diperpanjang , maka Perseroan tidak akan dapat meneruskan 
penambangan batubara dalam wilayah konsesi yang berlaku. Hal tersebut secara materiil merugikan 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan di masa yang 
akan datang. Selain itu, PKP2B sesuai dengan peraturan KEMR dan UU Pertambangan sedang 
dalam taraf perundingan untuk menyesuaikannya dengan UU Pertambangan dimana perubahan 
yang disyaratkan mungkin dapat meningkatkan kewajiban dan biaya Perseroan. 

• Pihak ketiga dapat membantah keabsahan dari PKP2B. Di masa yang lampau keabsahan dari 
kontrak-kontrak pertambangan yang diadakan oleh Pemerintah sebelum bulan Oktober 1999 telah 
dipertanyakan. Karena PKP2B AKT ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1999, maka Perseroan tidak 
dapat menjamin bahwa pihak lainnya tidak akan membantah keabsahan dari PKP2B karena alasan 
politis atau alasan lainnya dan bahwa Pemerintah akan mengakhiri PKP2B melalui nasionalisasi 
kegiatan usaha Perseroan atau tetap mematuhi ketentuan PKP2B. Apabila PKP2B diakhiri, maka 
Perseroan tidak akan dapat melakukan penambangan batubara di dalam wilayah konsesi yang 
berlaku dan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan akan terkena 
dampak secara materiil yang  merugikan. 

• Mungkin sulit untuk melaksanakan keputusan atau putusan arbitrase terhadap Pemerintah atau 
pemerintah daerah yang bersangkutan di pengadilan Indonesia. PKP2B mewajibkan para pihak 
dalam PKP2B untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam PK2B (selain perselisihan 
pajak) melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia dan untuk menyampaikan perselisihan pajak kepada 
pengadilan pajak Indonesia.  Keputusan arbitrase atau pengadilan pajak Indonesia berkaitan dengan 
perselisihan berdasarkan PKP2B, mungkin sulit dilaksanakan terhadap Pemerintah di Indonesia. 

Selain itu, konsesi berdasarkan PKP2B berada dalam wilayah hutan produksi. Untuk sebagian wilayah 
konsesi pertambangan, Perseroan telah memperoleh Izin Pinjam Pakai yang diberikan oleh Departemen 
Kehutanan  yang memperkenankan Perseroan untuk menggunakan sekitar 1.439 hektar lahan wilayah 
hutan produksi. Untuk konsesi pertambangan selebihnya Perseroan saat ini sedang melakukan 
pembahasan dengan pemerintah daerah untuk memperoleh rekomendasi untuk mengajukan permohonan 
kepada Departemen Kehutanan untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai tambahan yang akan memungkinkan 
Perseroan untuk mengusahakan pertambangan dalam wilayah yang lebih luas dalam blok Kohong. Selain 
itu, Perseroan berencana untuk mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai tambahan dari Kementrian 
Kehutanan pada bulan Januari 2011 untuk mengusahakan blok Telakon. Apabila Perseroan tidak dapat 
memperoleh Izin Pinjam Pakai yang diperlukan untuk mengembangkan produksi bata bara Perseroan, 
maka keadaan tersebut akan secara merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi 
dan prospek Perseroan.

4.	 risiko	keterlambatan	pengangkutan	batubara	

Karena Perseroan mengandalkan Sungai Barito untuk mengangkut batubara Perseroan dari lokasi 
tambang ke titik-titik pengiriman di pantai, maka Perseroan mungkin tidak dapat mengangkut jumlah 
batubara yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para konsumen Perseroan atau menyerahkan 
batubara Perseroan sesuai dengan jadwal.

Perseroan mengandalkan rute angkutan tunggal untuk mengirimkan batubara Perseroan ke titik-titik 
pengiriman di pantai. Dari lokasi tambang Perseroan, Perseroan mengangkut batubara Perseroan melalui 
sebuah jalan pembalakan (logging road) sepanjang 42 km menuju pelabuhan muat tongkang di Sungai 
Barito dan dari titik tersebut, dengan tongkang sejauh 562 km menelusuri Sungai Barito menuju Taboneo. 
Saat ini, Perseroan menghadapi dua keterbatasan utama atas pemuatan tongkang dan angkutan. 
Pertama, Sungai Barito mengalami perubahan yang signifikan dalam ketinggian air dan akibatnya jarak 
290 km pertama yang harus ditempuh oleh tongkang tidak terbuka untuk angkutan tongkang sepanjang 
tahun. Tingkat ketinggian air pada fasilitas pemuatan tongkang di Sungai Barito tidak stabil dan sangat 
tergantung pada curah hujan setempat. Pada musim kemarau, ketinggian air pada bagian hulu Sungai 
Barito tidak memadai untuk tongkang bermuatan untuk bergerak ke hilir atau untuk kapal tarik yang 
menarik tongkang tidak bermuatan untuk bergerak ke hulu. Setiap tahun, selama sekitar dua sampai 
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dengan tiga bulan (tidak selalu terus-menerus), ketinggian permukaan sungai sering terlalu dangkal bagi 
tongkang untuk mengangkut batubara.   

Keterbatasan angkutan Perseroan yang kedua adalah jembatan di atas Sungai Barito di Muara Teweh. 
Sementara lebar antara tiang-tiang dalam sungai memadai untuk memungkinkan tongkang dengan 
bobot 4.000 ton untuk lewat, jembatan dapat menjadi penghalang apabila beberapa tongkang tiba di 
jembatan pada waktu yang bersamaan dan harus antre sebelum tongkang-tongkang tersebut dapat  
melalui jembatan dengan menggunakan kapal tarik tambahan untuk mengendalikan jalur pelayaran. 
Saat ini, terdapat beberapa kelompok batubara dan kelompok kehutanan yang memanfaatkan Sungai 
Barito ini di atas Jembatan Muara Teweh. Karena kapasitas dari kegiatan operasi kelompok-kelompok 
tersebut meningkat, maka penggunaan jembatan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan 
untuk mengangkut batubara Perseroan sesuai dengan jadwal.

Selain perubahan iklim yang bersifat musiman, Perseroan juga harus menghadapi pola iklim seperti El 
Niño atau La Niña yang mempengaruhi mata rantai angkutan Perseroan. Di tahun lalu, tingkat permukaan 
sungai yang rendah diperburuk oleh jangka waktu musim kemarau yang lebih panjang karena kurangnya 
curah hujan selama El Niño. Tahun ini, La Niña mengakibatkan curah hujan yang berlebih selama bulan 
Juni. Kondisi cuaca yang tidak menentu Perseroan dapat menghambat kegiatan operasi penarikan 
truk Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyerahkan batubara dan 
untuk memperoleh pasokan utama dan bahan pendukung yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan 
operasi Perseroan.

Selain itu, pihak berwenang setempat kadang-kadang dapat membangun atau memperbaiki infrastruktur 
atau melakukan tindakan lain yang membatasi kemampuan Perseroan untuk menggunakan Sungai 
Barito. Misalnya, pada bulan Juli 2010, pihak berwenang setempat mengubah jembatan yang telah ada 
di Kelahian pada bagian yang lebih rendah dari Sungai Barito, dengan melarang tongkang besar lewat 
dari jembatan tersebut. Akibatnya, Perseroan tidak dapat mengangkut batubara melalui titik ini pada 
Sungai Barito selama jangka waktu sepuluh hari.

Penundaan yang dihadapi Perseroan di Sungai Barito atau sebaliknya dalam mata rantai logistik 
batubara Perseroan dapat mengakibatkan klaim kelebihan berlabuh (demurrage) oleh pemilik kapal untuk 
penundaan pemuatan. Selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah 
dikenakan biaya kelebihan waktu berlabuh sekitar 521.743 Dolar AS. sebagai akibat dari tertundanya 
pengangkutan batubara Perseroan sepanjang Sungai Barito.

Kemungkinan bahwa hal tersebut akan terulang kembali. Yang menyebabkan , Perseroan terlambat 
untuk menyerahkan jumlah batubara yang bagi pemenuhan komitmen penyerahan batubara Perseroan. 
Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian  dan permintaan 
konsumen Perseroan di masa yang akan datang dapat mengakibatkan para konsumen dapat  mengajukan 
klaim kepada Perseroan atau sebaliknya merusak hubungan Perseroan dengan para konsumennya, 
yang dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan 
operasi dan prospek Perseroan.

5.	 risiko	terkait	dengan	perubahan	cuaca	

Perubahan cuaca musiman dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap penambangan dan 
kegiatan operasi pengangkutan Perseroan.

Kegiatan operasi pertambangan Perseroan dipengaruhi oleh perubahan  cuaca, khususnya hujan lebat. 
Lokasi penambangan Perseroan di Kalimantan Tengah, dipengaruhi oleh  musim hujan tahunan, yang 
biasanya berlangsung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan April. Hujan lebat memperlambat 
transportasi pengangkutan dan pemuatan batubara ke dalam tongkang serta mengurangi efisiensi 
penggunaan peralatan. Akibatnya berpengaruh pada jumlah produksi Perseroan.

Pembersihan setelah hujan juga sangat penting sebelum pekerjaan dapat dimulai kembali. Perseroan 
berupaya untuk menanggulangi dampak dari musim hujan dengan meningkatkan produksi selama musim 
kemarau untuk memberikan pasokan batubara yang memadai untuk memenuhi permintaan konsumen 
selama musim hujan.
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Kegiatan operasi pertambangan Perseroan juga terkena dampak selama musim kemarau, ketika 
ketinggian air Sungai Barito yang digunakan untuk mengangkut batubara dengan tongkang menurun. 
Pada musim kemarau  tahun 2009, Perseroan secara khusus terkena dampak dari pola iklim El Niño, 
yang mengakibatkan menurunnya ketinggian air di Sungai Barito yang menghambat Perseroan untuk 
mengangkut batubara dengan tongkang ke Taboneo. Perubahan cuaca musiman ini dapat menimbulkan 
kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek 
Perseroan.

6.	 risiko	terkait	sumber	pendapatan	tunggal	dan	kegiatan	operasional	yang	terkonsentrasi

Semua arus kas dan keuntungan operasional Perseroan berasal dari kegiatan operasi  dan penggunaan 
aset Perseroan yang dipusatkan di satu pertambangan.

Semua arus kas dan keuntungan operasional Perseroan berasal dari penjualan coking coal yang dihasilkan 
dari satu-satunya pertambangan operasional dan penggunaan aset  Perseroan di blok Kohong. Setiap 
hambatan operasional yang signifikan dalam penambangan, pemrosesan, angkutan atau pengiriman 
dari produk Perseroan, atau kerusakan atas bangunan Perseroan, mesin-mesin, peralatan, kekurangan 
suku cadang, bahan pembantu atau aset dan properti lainnya di satu-satunya tambang operasional 
Perseroan, baik itu sebagai akibat dari kebakaran, banjir, gempa bumi, perselisihan buruh, kerusakan 
mesin, vandalisme, perselisihan hak tanah, perubahan dalam undang-undang Indonesia dan kebijakan 
Pemerintah atau sebab-sebab lainnya, dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

7.	 risiko	likuiditas

Dengan biaya yang signifikan yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan pengembangan dan 
ekspansi yang sedang berjalan, Perseroan mengalami tekanan likuiditas di masa lalu yang telah 
mengakibatkan penundaan pembayaran hutang dagang terhadap para pemasok, pajak dan royalti 
kepada Pemerintah. 

Perseroan membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan tambang batubara 
sampai pada tahap produksi secara komersial di tahun 2009 dan untuk mendanai ekspansi berikutnya. 
Sebagai konsekuensi dari pengembangan dan ekspansi tersebut, posisi likuiditas Perseroan mendapat 
tekanan dari waktu ke waktu di masa lalu, yang telah berhasil ditanggulangi dengan, contohnya, menunda 
pembayaran pajak kepada pemerintah serta menunda pembayaran kewajiban terhadap pemasok 
Perseroan. Atas tindakan tersebut, Perseroan mungkin akan dikenakan denda dari Pemerintah dan 
juga para pemasok. Walaupun sampai saat ini Perseroan tidak dikenakan denda atas tindakan tersebut, 
Perseroan telah mencantumkan potensi denda tersebut di dalam Laporan Laba Rugi Perseroan (dalam 
akun “Beban lain-lain”) dengan jumlah Rp.29,5 miliar (USD 3,2 juta) untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 27,0 miliar (USD 3,0 juta) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2010.

Selain itu, berdasarkan PKP2B, Perseroan diwajibkan untuk membayar secara tunai kepada Pemerintah 
hasil dari penjualan 13,5% batubara yang diproduksi setiap bulannya. Walaupun Perseroan telah 
melakukan pembayaran royalti dimuka atas batubara yang diproduksi selama masa percobaan yang 
berakhir pada tanggal 15 September 2009, sampai saat ini Perseroan belum melakukan pembayaran 
royalti atas produksi komersial batubara yang telah dilakukan sejak akhir bulan September 2009. Sampai 
dengan tanggal 30 Juni 2010, jumlah royalti yang belum dibayarkan kepada Pemerintah adalah sebesar 
Rp156,4 miliar, dan tidak termasuk jumlah denda atas keterlambatan pembayaran yang diperhitungkan 
sejak tanggal jatuh tempo pembayaran royalti pada tingkat suku bunga utama New York ditambah 4%. 
Alasan utama Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran royalti karena Perseroan 
mengalami permasalahan keuangan selama periode awal operasi produksi dan Perseroan memerlukan 
semua dana yang ada untuk program ekspansi Perseroan. Berdasarkan PKBP2B, Pemerintah pada 
dasarnya dapat menerbitkan surat peringatan agar royalti segera dibayar, dan apabila Perseroan 
belum melakukan pembayaran royalti dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan surat peringatan 
tersebut, Pemerintah dapat saja mengambil tindakan lebih lanjut yang pada akhirnya permasalahan ini 
dapat dirujuk ke arbitrase. Apabila nantinya Pemerintah memenangkan proses arbitrase atau proses 
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penyelesaian sengketa lainnya, dan Perseroan diperintahkan untuk melakukan pembayaran royalti yang 
masih terhutang dan Perseroan masih belum dapat melakukan pembayaran, Pemerintah dapat meminta 
pengadilan negeri terkait untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan arbitrase agar aset 
Perseroan disita sampai sejauh mana diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti yang 
masih belum ditunaikan. Sementara Perseroan bermaksud untuk melakukan seluruh pembayaran yang 
terhutang sehubungan dengan royalti kepada Pemerintah, kelalaian untuk membayar jumlah terhutang 
tersebut, setiap jumlah di masa yang akan datang sehubungan dengan royalti dan denda terkait sesuai 
jadwal waktu pembayarannya juga dapat memiliki dampak material yang negatif pada bisnis, kondisi 
keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Berdasarkan proyeksi produksi dan volume penjualan dan fasilitas kredit yang tersedia untuk Perseroan, 
dan dengan asumsi Perseroan akan mendapatkan dana dari hasil Penawaran Umum, Perseroan 
berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan, 
belanja modal dan pembayaran pinjaman untuk 12 bulan kedepan. Namun, dengan rencana bisnis 
Perseroan yang menargetkan kapasitas produksi sebesar 3.6 mtpa di akhir tahun 2010 dan 5.0 mtpa 
di akhir tahun 2011, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan terhindar dari masalah 
likuiditas untuk 12 bulan kedepan.

Adanya kesulitan likuiditas di masa mendatang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak 
dan royalti kepada Pemerintah dan pada para pemasok. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya 
denda atas keterlambatan pembayaran dan juga dapat mempengaruhi reputasi maupun hubungan 
Perseroan dengan para pemasok dan kreditur, sehingga berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

8.	 risiko	fungsi	kontrol	internal	yang	tidak	berjalan	dengan	baik

Auditor Perseroan telah mengidentifikasi adanya beberapa kekurangan dalam kontrol internal laporan 
keuangan Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan 

Dalam laporan auditor mengenai kontrol akuntansi internal berdasarkan audit laporan keuangan Perseroan 
untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, auditor mengidentifikasi beberapa kekurangan 
dalam kontrol internal laporan keuangan Perseroan. Kekurangan ini berhubungan dengan perbedaan 
antara hasil inventory stock rate dan stock listings, perbedaan saldo bank antara trial balance dan laporan 
kas dari bank, perbedaan antara daftar rekening dan trial balance, dan saldo antar perusahaan. Hal-
hal tersebut maupun kekurangan lainnya dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan laporan 
keuangan Perseroan, dan dibutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar untuk memperbaiki 
setiap kekurangan dalam kontrol internal. Jika Perseroan tidak dapat menghasilkan laporan keuangan 
yang dapat diandalkan, investor dapat kehilangan kepercayaan dengan informasi laporan keuangan 
Perseroan, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan, dan Perseroan tidak dapat 
memperoleh pembiayaan tambahan untuk melakukan kegiatan operasional dan mengembangkan kegiatan 
usaha Perseroan dan kondisi keuangan memburuk. 

Selain kekurangan yang dibahas sebelumnya, dalam laporan auditor mengenai kontrol akuntansi internal 
Perseroan, auditor telah mencatat beberapa kekurangan tambahan dalam pengendalian internal atas 
laporan keuangan. Salah satu kekurangan tersebut berkaitan dengan uang muka yang telah dibayar 
Perseroan untuk memastikan pasokan peralatan pertambangan. Seperti contohnya, beberapa uang muka 
tersebut telah berumur lebih dari satu tahun tanpa dikompensasikan dengan hutang dari para pemasok, 
pengembalian dari jumlah tersebut menjadi meragukan, sehingga Perseroan telah membukukan beban 
dalam laporan laba rugi (dalam akun “beban lain-lain bersih”) dengan jumlah Rp5,1 miliar (USD 0,6 
juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp18,0 miliar (USD2,0 juta) untuk 
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Dalam laporan auditor atas kontrol akuntansi 
internal Perseroan, auditor telah merekomendasikan Perseroan untuk menetapkan suatu prosedur untuk 
meminimalkan kemungkinan write-off serupa di masa depan.  
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9.	 risiko	terkait	terbatasnya	rekam	jejak	operasional	Perseroan

Perseroan memiliki sejarah produksi yang terbatas dan sejarah operasional dan keuangan Perseroan 
yang pendek serta rekam jejak yang belum terbukti dari tim manajemen Perseroan yang secara bersama-
sama menyulitkan para investor untuk menilai prospek usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan.

Perseroan telah mendapatkan pendanaan yang signifikan untuk mendanai pengembangan tambang 
Perseroan dari sejak dimulainya kegiatan komersial pada bulan September 2009 dan kegiatan operasional 
Perseroan. Akibat dari biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan dan ekspansi tersebut, kondisi 
likuiditas Perseroan terkadang mengalami tekanan yang dimitigasi dengan cara menunda pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai melebihi batas waktu yang ditentukan dan juga menunda pembayaran hutang 
kepada pemasok. Sebagai akibat dari penundaan pembayaran tersebut, Perseroan dihadapkan oleh 
risiko pembayaran penalti oleh Pemerintah dan para pemasok Perseroan. Walaupun sampai saat ini 
Perseroan belum pernah dikenakan penalti terkait dengan penundaan pembayaran pajak ke Pemerintah 
dan pembayaran ke para pemasok, Perseroan telah mencatatkan potensi penalti tersebut dapal Laporan 
Rugi/Laba (dalam akun “Biaya Lain-lain – Bersih) sebesar Rp29,5 miliar pada periode 1 (satu) tahun yang 
berakhir 31 Desember 2009 dan Rp27 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010.

Berdasarkan proyeksi produksi dan penjualan serta fasilitas kredit yang tersedia untuk Perseroan, 
dan dengan asumsi pendanaan yang didapatkan dari hasil Penawaran Perdana Saham, Perseroan 
berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasional, balanja modal dan 
pembayaran pinjaman Perseroan untuk satu tahun kedepan. Namun demikian, sehubungan dengan 
rencana Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 3,6 mtpa pada akhir 2010 dan 
5,0 mtpa pada akhir 2011, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan tidak akan mengalami 
masalah likuiditas selama satu tahun kedepan.

Adanya masalah likuiditas dapat mengakibatkan penundaan kembali atas pembayaran pajak dan 
pembayaran kepada pemasok Perseroan, sehingga berpotensi menimbulkan penalti dan memberikan 
dampak negatif terhadap hubungan Perseroan dengan para rekanan dan pemasok. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional dan 
prospek Perseroan.

10.	 risiko	persaingan	bisnis

Industri coking coal sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan.

Ekspor hasil produksi Perseroan merupakan bagian terbesar dari penjualan hasil produksi Perseroan di 
tahun-tahun mendatang. Perseroan terutama bersaing dengan kelompok-kelompok penghasil batubara 
Australia dan RRC untuk penjualan di pasar coking coal yang  terutama didasarkan atas harga, mutu 
batubara, biaya angkutan dan pasokan. Beberapa dari pesaing internasional Perseroan, khususnya dari 
Australia, mungkin memiliki kapasitas produksi batubara yang lebih besar, biaya produksi tunai yang 
lebih rendah serta sumber keuangan, pemasaran, distribusi dan sumber lainnya yang lebih besar dari 
pada Perseroan, dan dapat memperoleh manfaat dari nama-nama merek yang lebih terkenal di pasar 
internasional. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi dari produsen batubara 
secara global adalah  antara lain ciri-ciri geologis dari kualitas batubara yang terdiri atas ketebalan 
lapisan batubara, nisbah kupasan, biaya angkutan dan ketersediaan buruh dan ongkos. Biaya produksi 
tunai Perseroan, sebagian didasarkan atas kualitas batubara yang ditambang oleh Perseroan yang 
dapat berbeda tergantung dari kondisi geologis dan akan meningkat jika Perseroan menggali batubara 
di wilayah pertambangan yang mengalami nisbah kupasan yang lebih tinggi. 

Oleh karena harga batubara dunia didenominasikan dalam mata uang Dolar AS, para pesaing Perseroan 
juga terkena dampak oleh nilai tukar yang bersifat relatif antara Dolar AS dan mata uang negara mereka 
sendiri. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan sebagai akibat 
dari faktor-faktor tersebut di atas dapat  menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.
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Sementara Perseroan berniat untuk mengembangkan dan mendiversifikasikan penjualan batubara 
Perseroan kepada para konsumen di berbagai negara di Asia dan Eropa, Perseroan saat ini menjual 
sebagian besar dari batubara yang Perseroan hasilkan kepada para konsumen di Cina. Perseroan saat 
ini memiliki keuntungan biaya angkutan yang kompetitif apabila dibandingkan dengan para pesaing 
Perseroan di Cina. Persaingan dalam industri batubara RRC didasarkan atas banyak faktor, termasuk 
antara lain, harga, kapasitas produksi, mutu dan sifat batubara, kemampuan angkutan dan biaya, 
kemampuan pencampuran dan nama merek yang dapat berubah di masa yang akan datang. Di Cina, 
Perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan RRC yang besar dan perusahaan-perusahaan 
pertambangan coking coal internasional. Sementara banyak dari pesaing Perseroan yang berbasis di 
Cina saat ini dirugikan oleh terbatasnya infrastruktur angkutan, dengan perbaikan sarana pengangkutan 
komoditas di Cina, maka para pesaing RRC di masa yang akan datang dapat memiliki biaya angkutan yang 
lebih rendah dari pada Perseroan. Pasar batubara RRC sangat terbagi-bagi dan Perseroan menghadapi 
persaingan harga dari beberapa produsen batubara kecil, setempat yang menghasilkan batubara dengan 
biaya yang secara signifikan lebih rendah dari pada Perseroan karena berbagai faktor, termasuk belanja 
mereka yang lebih rendah berkenaan dengan keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap peraturan. 

Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan dapat menimbulkan 
kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek 
Perseroan. Keberhasilan Perseroan di masa yang akan datang akan tergantung pada kemampuan 
Perseroan untuk merespons tekanan persaingan secara efektif dan secara tepat waktu.

11.	 risiko	belum	adanya	kontrak-kontrak	jangka	panjang	dengan	konsumen

Perseroan sedang dalam proses membentuk basis konsumen Perseroan dan belum mengadakan 
kontrak-kontrak jangka panjang dengan setiap dari konsumen Perseroan.

Sebagai sebuah perusahaan dengan sejarah operasional yang masih pendek, Perseroan sedang 
dalam proses memperkenalkan merek coking coal Tuhup Perseroan kepada para calon konsumen dan 
membentuk basis konsumen Perseroan. Sebagai bagian dari proses ini, Perseroan telah mengirimkan 
sampel dari batubara Perseroan kepada lebih dari 30 calon konsumen di seluruh dunia dan sekitar 
seperempat dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian telah mengadakan kontrak penjualan 
batubara dengan agen pemasaran Perseroan, Glencore, untuk satu atau beberapa volume percobaan. 
Perseroan telah menerima indikasi positif dari sejumlah calon konsumen berkenaan dengan pengadaan 
perjanjian pemasokan jangka panjang dengan Perseroan, namun pada saat ini sedang memperhitungkan 
kemungkinan tidak dapat memenuhi perjanjian dengan calon konsumen. Apabila Perseroan tidak mampu 
untuk memperoleh perjanjian-perjanjian jangka panjang dengan para konsumen Perseroan, maka 
Perseroan akan tetap menjual batubara Perseroan terutama di pasar tunai dan akan karenanya  secara 
khusus rentan terhadap fluktuasi dalam harga batubara. Selain itu, apabila terjadi penurunan permintaan 
untuk coking coal karena kelesuan perekonomian dunia atau alasan  lainnya, maka tidak adanya kontrak 
jangka panjang dengan para konsumen akan memiliki dampak yang menimbulkan kerugian materiil 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. 

12.	 risiko	terkait	fluktuasi	harga	bahan	bakar

Hasil kegiatan operasi Perseroan mengikuti volatilitas harga bahan bakar.

Bahan bakar merupakan bagian yang signifikan dari biaya operasional Perseroan dan fluktuasi dalam 
harga bahan bakar dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Dalam studi kelayakan yang Perseroan 
lakukan untuk membentuk cadangan Perseroan, Perseroan telah mempertimbangkan keadaan harga 
bahan bakar yang tinggi dan mengasumsikan harga sebesar Rp7.000 per liter, yang dibandingkan 
dengan harga rata-rata aktual sebesar Rp6.300 selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 
Juni 2010. Perseroan mempertimbangkan perkembangan sumber tenaga batubara untuk mengurangi 
ketergantungan Perseroan terhadap bahan bakar minyak, namun sementara hal tersebut belum terwujud, 
maka setiap kenaikan secara signifikan dalam harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya produksi 
batubara Perseroan secara signifikan.
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Perseroan di masa yang lampau belum melakukan lindung nilai dan saat ini belum melakukan lindung nilai 
terhadap risiko harga bahan bakar , meskipun Perseroan sedang meneliti berbagai opsi untuk melakukan 
lindung nilai di masa yang akan datang. Setiap kenaikan secara signifikan dari harga bahan bakar akan 
menyebabkan kenaikan yang terkait dalam biaya produksi, yang dapat menimbulkan kerugian materiil 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

13.	 risiko	terkait	pasokan	dan	kenaikan	harga	suku	cadang	dan	bahan	peledak

Kenaikan dalam harga dan tertundanya penyerahan, suku cadang dan bahan peledak dapat memberikan 
dampak yang merugikan terhadap biaya produksi batubara Perseroan.

Biaya suku cadang merupakan bagian signifikan lainnya dari biaya produksi Perseroan. Mulai dari 
penghujung tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, terdapat kekurangan baja dan karet sebagai  
bahan baku ban/roda di seluruh dunia sehingga, dalam hal harus disewa, harga sewa untuk peralatan 
pertambangan, mesin-mesin dan suku cadang terkait untuk operasional telah meningkat. Saat ini, tidak 
terdapat kekurangan baja atau karet dalam pasar dunia dan harga untuk peralatan pertambangan, 
mesin-mesin dan suku cadang terkait adalah stabil. Meskipun demikian, apabila pertumbuhan di seluruh 
dunia di masa yang akan datang mengakibatkan kekurangan baja, karet atau komoditas lainnya yang 
diperlukan untuk kegiatan operasi Perseroan, maka biaya penggantian atau penambahan peralatan dan 
mesin-mesin untuk kegiatan operasi Perseroan dan biaya untuk suku cadang dapat meningkat, dengan 
demikian, meningkatkan biaya produksi  Perseroan akan meningkat. 

Bahan peledak, terutama yang terbuat dari amonium nitrat, juga merupakan bahan kunci dalam kegiatan 
operasi pertambangan Perseroan. Biaya untuk bahan peledak berkontribusi kepada biaya hasil produksi 
yang Perseroan jual. Apabila harga dari amonium nitrat naik, maka biaya untuk bahan peledak dan 
dengan demikian biaya produksi Perseroan akan meningkat.

Selain itu, sementara Perseroan merencanakan untuk membangun tangki-tangki bahan bakar yang lebih 
besar dan fasilitas penyimpanan bahan peledak di lokasi, setiap kekurangan kapasitas tongkang atau 
kapasitas truk di masa yang akan datang dapat memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap 
kemampuan Perseroan untuk mempertahankan pasokan yang memadai dari bahan-bahan tersebut.

Setiap kenaikan yang signifikan dalam biaya dari produk  yang Perseroan jual, baik yang berkaitan 
dengan peralatan, bahan bakar, suku cadang, bahan peledak maupun pengangkutan dengan tongkang 
atau setiap keterlambatan dalam penyerahan peralatan, bahan bakar, suku cadang atau bahan peledak 
dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi 
dan prospek Perseroan

14.	 risiko	operasional

Perseroan harus menghadapi risiko operasional yang dapat mengganggu kegiatan operasi penambangan 
batubara Perseroan.

Kegiatan operasi penambangan batubara Perseroan harus menghadapi sejumlah risiko operasional, 
yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menunda produksi dan 
penyerahan batubara. Risiko-risiko ini termasuk masalah pemeliharaan atau masalah teknis yang tidak 
diperkirakan, gangguan secara berkala terhadap kegiatan operasi pertambangan batubara Perseroan 
karena kondisi cuaca buruk atau berbahaya dan bencana alam, kecelakaan industrial, gangguan pasokan 
listrik atau bahan bakar dan rusak beratnya peralatan, termasuk tidak berfungsinya dan rusaknya 
secara parah alat berat pengeruk (shovel) Perseroan, yang sangat Perseroan andalkan dalam kegiatan 
operasi pertambangan batubara Perseroan dan yang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
menggantikannya. Risiko-risiko dan bahaya-bahaya ini dapat mengakibatkan cedera, kerusakan, properti 
atau fasilitas produksi, kerusakan lingkungan, gangguan usaha dan kerugian terhadap reputasi usaha 
Perseroan. Kerusakan atau gangguan tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek.
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15.	 risiko	kegagalan	memenuhi	komitmen	batubara	kepada	para	konsumen	Perseroan	karena	
gangguan	yang	tidak	diharapkan

Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan batubara para konsumen Perseroan karena 
gangguan yang tidak diharapkan, yang dapat merugikan hubungan dengan konsumen atau menyebabkan 
hasil kegiatan operasi Perseroan berfluktuasi sepanjang masa fiskal.

Kegiatan operasi penambangan terbuka Perseroan tergantung pada peristiwa dan kondisi operasional 
yang dapat mengganggu produksi atau penyerahan batubara Perseroan di atau dari wilayah konsesi 
Perseroan selama jangka waktu yang bervariasi. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat menghasilkan 
atau menyerahkan jumlah batubara yang memadai untuk memenuhi permintaan para konsumen 
Perseroan atau jumlah yang harus diserahkan berdasarkan perjanjian pemasokan batubara Perseroan 
saat ini atau di masa yang akan datang. Peristiwa dan kondisi ini mungkin akan terjadi karena banyak 
faktor, termasuk:

• cuaca buruk dan bencana alam, termasuk hujan lebat, banjir, jangka waktu musim kemarau yang 
berkepanjangan yang menimbulkan rendahnya permukaan air di Sungai Barito, gempa bumi dan 
kebakaran hutan;

• tindakan yang diambil oleh pihak berwenang setempat, seperti membangun atau memperbaiki 
infrastruktur, yang membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut batubara atau pasokan 
di Sungai Barito atau di jalan-jalan yang Perseroan gunakan;

• tidak berfungsinya peralatan secara tidak terduga dan masalah pemeliharaan;
• kelalaian untuk memperoleh bahan dan persediaan utama, seperti bahan peledak, bahan bakar dan 

suku cadang karena berbagai faktor termasuk antara lain, keterbatasan angkutan karena kondisi 
cuaca dan kadang-kadang rendahnya permukaan air Sungai Barito;

• bervariasinya ketebalan lapisan batubara, jumlah dan jenis batuan dan tanah yang menutupi lapisan 
batubara (lapisan tanah atau batuan yang menutupi lapisan batubara/overburden) dan perbedaan 
terhadap keadaan geologis;

• keterlambatan atau gangguan dalam mata rantai pengiriman produk batubara Perseroan atau impor 
peralatan dan suku cadang;

• perubahan dalam kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknis dari permukaan kerja tambang 
terbuka (high walls) dan/atau sisi bukan tanah penutup batubara (low walls) dari lubang atau bukaan 
tambang batubara Perseroan;

• perselisihan Tenaga Kerja; dan 
• kelalaian estimasi cadangan terbukti benar.

Sebagai contoh,  curah hujan yang ekstrem pada bulan Juni 2010 yang diakibatkan oleh pola iklim La 
Niña, yang menyebabkan turunnya hujan lebat sekitar enam selama jangka waktu mana Perseroan 
harus menangguhkan kegiatan pertambangan Perseroan selama antara 12 sampai dengan 14 jam 
per hari. Sementara ini , kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan konsumen tidak terkena 
dampak, namun tidak ada jaminan bahwa kejadian yang sama tidak akan terulang dan mempengaruhi 
kemampuan Perseroan di masa yang akan datang. Oleh karena Perseroan sangat mengandalkan Sungai 
Barito, Perseroan mungkin tidak dapat mengangkut jumlah batubara yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan para konsumen Perseroan atau menyerahkan batubara Perseroan sesuai dengan jadwal”.

Hal-hal tersebut di atas dapat mengakibatkan kegagalan Perseroan untuk menyerahkan jumlah batubara 
sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dengan konsumennya  di masa yang akan datang dapat 
mengakibatkan para konsumen mengajukan tuntutan terhadap atau sebaliknya mengganggu hubungan 
Perseroan dengan para konsumen, yang dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.
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16.	 risiko	tingginya	hutang	Perseroan	serta	pembatasannya	

Utang Perseroan dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan terhadap usaha, kondisi 
keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. [untuk mencakup pembatasan khusus 
sebagaimana tertuang dalam janji utang apabila ada masih berlaku sebelum pencanangan]

Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010, keseluruhan utang Perseroan sebesar Rp.4.923,9 miliar (542,1 
juta Dolar A.S.). Selain itu, perjanjian pembiayaan Perseroan memungkinkan Perseroan untuk membuat 
utang tambahan, dengan tunduk kepada pembatasan tertentu. Tingkat dana penumpu dapat memiliki 
akibat yang penting bagi Investor, termasuk yang berikut:
• Perseroan mungkin harus menyisihkan bagian yang substansial dari arus kas Perseroan dari kegiatan 

operasi untuk pembayaran utang yang diperlukan,  dengan demikian, mengurangi ketersediaan arus 
kas untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan perusahaan lainnya;

• janji-janji yang berkaitan dengan utang Perseroan dapat membatasi kemampuan untuk memperoleh 
pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal dan kegitan perusahaan umum lainnya;

• janji-janji yang berkaitan dengan utang Perseroan dapat membatasi fleksibilitas Perseroan dalam 
perencanaan atau dalam merespons, perubahan-perubahan dalam usaha dan industri pertambangan 
batubara Perseroan Perseroan;

• Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan untuk pengambilalihan usaha dan proyek 
baru;

• Perseroan mungkin lebih rentan dari pada para pesaing Perseroan terhadap dampak dari kelesuan 
ekonomi dan perkembangan yang merugikan dalam usaha Perseroan;

• Perseroan mungkin ditempatkan pada kesulitan yang tidak kompetitif terhadap setiap pesaing yang 
kurang dana penumpu; 

• Perseroan mungkin dikenakan pembatasan atas pembayaran dividen, yang dapat mempengaruhi 
likuiditas Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk membayar dividen”; dan

• usaha Perseroan tidak dapat menghasilkan tunai dalam jumlah yang memadai untuk memungkinkan 
Perseroan untuk membayar bunga utang Perseroan atau mendanai kebutuhan likuiditas Perseroan 
lainnya.

Terjadinya hal-hal  tersebut di atas dapat  menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.  

Selain itu, untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, Perseroan dapat dengan terpaksa k 
menambah utang untuk melakukan investasi dan pembayaran tertentu serta membebani atau menjual 
aset. Selain itu, jika Perseroan wanpretasi terhadap janji-janji keuangan yang tertuang dalam perjanjian 
yang berkaitan dengan utang Perseroan di masa yang akan datang dapat terjadi jika Perseroan tidak 
dapat melaksanakan kegiatan operasi Perseroan serta tidak memenuhi rencana-rencana Perseroan. 
Wanprestasi berdasarkan satu instrumen utang juga dapat memicu lintas wanprestasi berdasarkan 
instrumen utang Perseroan lainnya. Peristiwa wanprestasi berdasarkan setiap instrumen utang, apabila 
tidak diperbaiki atau dilepaskan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap Perseroan. Setiap 
utang baru yang Perseroan timbulkan di masa yang akan datang dapat memiliki akibat yang penting 
kepada para pemegang saham termasuk tetapi tidak terbatas pada akibat yang telah dissebutkan di atas.

17.	 risiko	ketergantungan	kepada	karyawan	kunci

Perseroan tergantung pada para karyawan kunci serta ketersediaan karyawan teknis yang memenuhi 
syarat.

Perseroan tergantung pada para karyawan manajemen senior kunci tertentu, termasuk para anggota 
Direksi. Apabila Perseroan kehilangan layanan dari setiap dari karyawan manajemen senior kunci 
Perseroan, maka mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan, karyawan pengganti yang memadai ke 
dalam kegiatan operasi Perseroan, yang dapat secara materiil menghambat kegiatan operasi Perseroan 
dan pertumbuhan usaha Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga tergantung pada perekrutan para 
karyawan teknis yang memenuhi syarat untuk memberikan layanan berkaitan dengan semua kegiatan 
operasi batubara Perseroan.



55

Pertambangan batubara tetap merupakan industri padat karya. Keberhasilan pengembangan kegiatan 
operasi usaha di masa yang akan datang akan sangat tergantung pada kemampuan Perseroan untuk 
secara terus-menerus merekrut dan  mempertahankan para karyawan yang terampil dan memenuhi syarat. 
Dengan kenaikan baru-baru ini dalam harga batubara dan pengembangan upaya-upaya eksplorasi coking 
coal dan batubara termal di Indonesia, industri batubara Indonesia akan mengalami tingkat mobilitas 
pekerja yang relatif tinggi, yang berpotensi mengakibatkan perang penawaran antara Perseroan dan 
para pesaing Perseroan untuk para karyawan teknis yang memenuhi syarat. Setiap kegagalan Perseroan 
untuk mempertahankan karyawan  Perseroan yang ada saat ini atau mempekerjakan para karyawan 
yang sama baiknya di masa yang akan datang dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

18.	 risiko	hubungan	dengan	masyarakat	setempat

Perseroan mungkin tidak dapat memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat setempat di dekat 
wilayah konsesi Perseroan, yang dapat memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan peka terhadap kebutuhan dari masyarakat setempat di sekitar wilayah tempat kegiatan 
operasi pertambangan dilakukan dan Perseroan berusaha mengurangi sebisa mungkin  dampak yang 
merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap masyarakat setempat. Perseroan 
mendukung program-program infrastruktur, termasuk pembangunan jalan-jalan, jembatan-jembatan, 
sekolah, klinik kesehatan, fasilitas air dan listrik di wilayah di sekitar konsesi Perseroan dan mendukung 
sejumlah program kesehatan untuk pemberantasan penyakit tropis, seperti malaria dan demam berdarah. 
Meskipun Perseroan percaya bahwa Perseroan sampai dengan saat ini telah memelihara hubungan 
yang baik dengan masyarakat setempat, namun jika terjadi gangguan dengan masyarakat setempat  di 
masa yang akan datang hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

19.	 risiko	kelebihan	pasokan	batubara

Apabila industri batubara internasional mengalami kelebihan pasokan di masa yang akan datang, maka 
profitabilitas Perseroan dapat terkena dampak secara merugikan.

Selama 20 tahun terakhir, tumbuhnya pasar coking coal dunia dan meningkatnya permintaan untuk 
coking coal di seluruh dunia telah menarik minat para investor baru terhadap industri coking coal dan 
telah mendorong pengembangan tambang-tambang baru dan perluasan tambang-tambang yang ada 
di berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Cina dan Mongolia. Hal ini telah mengakibatkan 
bertambahnya kapasitas produksi di seluruh industri di seluruh dunia. Sementara coking coal tetap 
dengan permintaan yang tinggi dan dijual dengan harga yang lebih mahal dari pada batubara termal, 
perkembangan ini dapat mengakibatkan meningkatnya persaingan dan menurunnya harga coking coal 
di masa yang akan datang. Setiap kelebihan pasokan dari coking coal di pasar dunia dapat mengurangi 
harga batubara dunia di masa yang akan datang dan mengurangi penerimaan yang Perseroan untuk 
penjualan batubara Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian pemasokan batubara yang ada atau 
yang baru dan hal tersebut yang dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan

20.	 risiko	ketergantungan	pada	beberapa	konsumen	besar

Kehilangan dari, atau pengurangan yang signifikan dalam pembelian oleh, para konsumen pengguna 
aktual yang terbesar Perseroan dapat mempengaruhi penjualan secara merugikan.

Sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan melalui Glencore kepada beberapa pelanggan. 
Dalam enam bulan pertama pada tahun 2010, penjualan atas lima pelanggan terbesar Perseroan 
merepresentasikan mayoritas pendapatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan saat ini menjual bagian 
yang substansial dari batubara yang Perseroan hasilkan di pasar tunai dan saat ini tidak memiliki kontrak-
kontrak pemasokan jangka panjang. Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa para konsumen tersebut akan 
tetap membeli batubara Perseroan di masa yang akan datang.
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Perseroan menjual sebagian besar batubara dari kegiatan operasi penambangan Perseroan kepada para 
konsumen di Cina. Undang-undang RRC mewajibkan otorisasi khusus dari  badan yang bertanggung 
jawab atas impor batubara ke Cina. Apabila para konsumen Perseroan atau para agen dari para konsumen 
tersebut yang bertanggung jawab atas impor batubara ke Cina atas nama mereka gagal memperoleh 
otorisasi yang diperlukan, maka kemampuan mereka untuk mengimpor batubara Perseroan ke Cina 
dapat terkena dampak, yang dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil kegiatan Perseroan. 

Perseroan belum pernah mengalami setiap peristiwa penghentian dalam kontrak pasokan Perseroan, 
akan tetapi, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa setiap pernyataan peristiwa force majeure di 
masa yang akan datang atau kelalaian Perseroan untuk menyerahkan volume batubara sebagaimana 
telah ditetapkan tidak akan mengakibatkan ditimbulkannya penalti atau pilihan oleh setiap konsumen 
untuk mengakhiri perjanjian pasokan batubaranya. Apabila setiap konsumen memilih untuk mengakhiri 
perjanjiannya atau apabila Perseroan terpaksa menangguhkan volume pengiriman yang signifikan atau 
membayar penalti, maka hal tersebut yang dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek.

21.	 risiko	tidak	konsistennya	kualitas	batubara	yang	dijual

Setiap fluktuasi dalam konsistensi mutu batubara yang dijual dapat mengakibatkan penalti ekonomi, 
penyesuaian harga, penolakan atau pengakhiran kontrak-kontrak pemasokan.

Perseroan diwajibkan berdasarkan perjanjian penjualan batubara Perseroan untuk memenuhi 
ambang mutu untuk sifat-sifat tertentu, seperti Angka atau Nilai Pemuaian Batubara (Crucible Swell 
Number/”CSN”), Kekuatan Kokas setelah Reaksi (“CSR”), kandungan sulfur, kandungan vitrinite, fluiditas 
dan kandungan abu. Sementara Perseroan mengawasi mutu batubara yang diekstraksi dan dijual secara 
saksama, Perseroan tetap tergantung pada keterbatasan angkutan yang dapat mengakibatkan perlunya 
menumpuk batubara di sepanjang mata rantai angkutan Perseroan sebelum diserahkan kepada para 
konsumen Perseroan. Pengeksposan yang berkepanjangan terhadap udara terbuka dalam penimbunan 
sementara yang terpajan (“ISP-ISP”) atau di atas tongkang-tongkang terpajan dapat meningkatkan tingkat 
kelembaban atau menurunkan fluiditas dari batubara yang ditumpuk. Setiap pengeksposan untuk jangka 
waktu yang lama yaitu dua bulan atau lebih dapat mengakibatkan menurunnya fluiditas batubara atau 
meningkatnya kelembaban. 

Oleh karena ketergantungan terhadap Sungai Barito, Perseroan mungkin tidak dapat mengangkut jumlah 
batubara yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para konsumen Perseroan atau menyerahkan 
batubara Perseroan sesuai dengan jadwal” karena uraian keterbatasan angkutan yang dapat menghambat 
kemampuan Perseroan untuk mengelola pengeksposan batubara Perseroan terhadap unsur-unsur dan 
dengan demikian, mengendalikan mutu batubara Perseroan.

Kelalaian Perseroan untuk memenuhi penyerahan atau spesifikasi produk tersebut dapat mengakibatkan 
denda uang, termasuk penyesuaian harga, penolakan penyerahan atau pengakhiran kontrak, dan hal 
tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan 
operasi dan prospek Perseroan. 

22.	 risiko	ketidakstabilan	kondisi	perekonomian,	politik	dan	hukum	di	Cina

Hasil kegiatan operasi Perseroan sangat tergantung pada perkembangan ekonomi, politik dan hukum 
di Cina.

Sementara Perseroan bermaksud untuk mendiversifikasi ekspor Perseroan ke sejumlah negara lainnya 
di Asia dan Eropa, Perseroan berharap bahwa sebagian besar dari penjualan batubara Perseroan 
akan tetap dilakukan untuk para konsumen di Cina. Selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2010, sebagian besar dari penjualan batubara Perseroan adalah kepada para konsumen di 
Cina. Dengan demikian, kondisi ekonomi, politik dan sosial serta kebijakan pemerintah Cina dapat 
berdampak terhadap usaha Perseroan. Perekonomian RRC berbeda dari perekonomian dari sebagian 
besar negara-negara maju dalam banyak hal, termasuk: (i) struktur; (ii) tingkat keterlibatan pemerintah; 
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(iii) tingkat pembangunan; (iv) tingkat pertumbuhan; (v) pengendalian devisa dan (vi) alokasi sumber 
daya. Perekonomian RRC telah berubah dari perekonomian terencana menjadi perekonomian yang 
lebih berorientasi kepada pasar. Selama dua dekade terakhir, pemerintah RRC telah melaksanakan 
langkah-langkah reformasi ekonomi yang memberikan penekanan pada pemanfaatan kekuatan pasar 
dalam pembangunan perekonomian RRC. 

Meskipun dengan kecenderungan liberalisasi pasar di Cina, pada tanggal 25 Juni 2010, Komisi 
Pembangunan Nasional dan Reformasi di Cina mengumumkan pengendalian harga batubara untuk 
menjaga agar harga tetap stabil dan memerintahkan perusahaan-perusahaan untuk tidak menaikkan 
harga tunai dan harga kontrak lebih tinggi dari tingkat yang sekarang. Selain itu, pemerintah RRC 
secara tidak langsung mempengaruhi harga batubara melalui pengendalian atas alokasi kapasitas 
angkutan dari sistem perkeretaapian nasional. Oleh karena pengendalian harga ini, Perseroan mungkin 
tidak dapat menaikkan harga batubara yang Perseroan jual kepada para konsumen di Cina. Selain itu, 
undang-undang RRC mewajibkan otorisasi khusus untuk diperoleh oleh badan-badan yang bertanggung 
jawab atas impor batubara ke Cina. Apabila bahwa para konsumen Perseroan atau para agen dari para 
konsumen tersebut yang bertanggung jawab atas pengimporan batubara ke Cina atas nama mereka, 
gagal memperoleh atau tetap mempertahankan otorisasi yang diperlukan tersebut. Hal-hal tersebut di 
atas dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan 
operasi dan prospek Perseroan. 

23.	 risiko	biaya	pemeliharaan	lingkungan	yang	tinggi

Kegiatan operasi pertambangan batubara Perseroan menciptakan tantangan lingkungan hidup yang sulit 
dan mahal dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atau penafsirannya 
atau pelaksanaannya atau dampak lingkungan hidup yang tidak diantisipasi dalam kegiatan operasi 
Perseroan, dapat mengharuskan Perseroan untuk menambah biaya baru atau meningkatkan biaya.

Kegiatan operasi pertambangan Perseroan dapat secara merugikan mempengaruhi lingkungan hidup, 
yang antara lain disebabkan oleh faktor-faktor, penggunaan air, pembuangan overburden dan mesin 
penggerusan dan pencampuran Perseroan. Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan 
Indonesia tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja dan persyaratan hukum lainnya 
yang diundangkan atau diadopsi oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut 
mengatur pembuangan bahan ke udara dan air, pengelolaan pembuangan bahan dan limbah berbahaya, 
pembersihan lokasi, mutu dan ketersediaan air tanah, perlindungan tanaman dan margasatwa dan 
reklamasi serta pemulihan properti pertambangan setelah diselesaikannya penambangan. Biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pemenuhan undang-undang ini telah menimbulkan dan akan tetap menimbulkan 
dampak yang signifikan terhadap biaya operasional Perseroan dan posisi daya saing Perseroan. 
Selain itu, Perseroan mungkin harus mengadakan biaya atau penalti yang substansial  sebagai akibat 
dari pelanggaran terhadap, atau tanggung jawab berdasarkan, undang-undang lingkungan hidup dan 
kesehatan serta keselamatan kerja. Selanjutnya, izin untuk meneruskan kegiatan operasi pertambangan 
dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti tentang kelalaian serius untuk memenuhi standar lingkungan 
hidup, atau dicabut secara tetap apabila terjadi kelalaian yang ekstrem.

Dampak dari kegiatan operasi Perseroan terhadap lingkungan hidup dapat secara materiil lebih besar 
dari pada yang Perseroan perkirakan atau dari pada yang diperkenankan oleh peraturan perundang-
undangan Indonesia tentang lingkungan hidup. Selain itu, persyaratan untuk kepatuhan dan remediasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada dapat secara materiil meningkat 
karena undang-undang atau peraturan yang baru atau perubahan dalam penafsiran atau pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap peningkatan secara material dalam biaya kepatuhan 
dan remediasi lingkungan hidup atau kejadian kecelakaan lingkungan hidup utama di tambang Perseroan 
dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
kegiatan operasi dan prospek.
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24.	 risiko	ketergantungan	pada	agen	pemasaran	internasional

Perseroan tergantung pada para agen pemasaran internasional untuk semua penjualan batubara ekspor 
Perseroan.

Perseroan telah menunjuk Glencore sebagai agen pemasaran Perseroan untuk memberikan layanan 
pemasaran dan perwakilan penjualan yang berkaitan dengan penjualan batubara  kecuali penjualan yang 
dilakukan ke atau melalui Sumitomo Corporation dan para afiliasinya (“Sumitomo”), dalam mana Glencore 
bertindak sebagai pembeli dan setiap perjanjian offtake lainnya harus disepakati secara bersama antara 
Glencore dan Perseroan. 

Apabila Glencore harus mengakhiri atau secara materiil melanggar ketentuan dari perjanjian pemasaran 
dengan Perseroan, maka Perseroan harus mencari agen pemasaran lainnya untuk produk batubara 
Perseroan atau melakukan lebih banyak kegiatan pemasaran Perseroan sendiri, yang dapat mengganggu 
kelancaran penjualan batubara Perseroan dan memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap 
bisnis, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

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

Usaha Perseroan dapat terkena dampak secara merugikan dalam jangka panjang apabila Perseroan 
tidak dapat mengubah sumber daya batubara menjadi cadangan di wilayah konsesi Perseroan atau 
apabila Perseroan tidak dapat memperoleh sumber daya dan cadangan tambahan.

Cadangan batubara Perseroan, sebagaimana saat ini diperkirakan, diprediksi akan menurun karena 
penambangan berlangsung terus. Berdasarkan perencanaan tingkat produksi Perseroan sebesar 5,0 mtpa 
dan nisbah kupasan sekitar 17 BCM per ton, Perseroan menduga bahwa estimasi cadangan Perseroan 
saat ini akan habis sebelum berakhirnya PKP2B. Pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang 
akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengubah sumber daya batubara menjadi cadangan 
batubara yang secara ekonomis dapat diperoleh kembali di dalam wilayah konsesi Perseroan yang ada 
atau melalui wilayah konsesi baru yang mungkin akan diperoleh. Meskipun program-program eksplorasi 
saat ini secara terus-menerus sedang berlangsung di blok Kohong Perseroan dan direncanakan sebelum 
penghujung tahun 2010 di blok Telakon Perseroan, tidak ada jaminan bahwa sumber daya batubara yang 
baru akan ditemukan atau bahwa sumber daya batubara tersebut akan secara ekonomis dapat diperoleh 
kembali atau bahwa Pemerintah akan menyetujui Izin Pinjam Pakai yang diperlukan untuk pengembangan 
(berkenaan dengan Kohong) atau dimulainya (berkenaan dengan Telakon) kegiatan operasi penambangan 
Perseroan di wilayah-wilayah tersebut. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh sumber daya 
batubara dan cadangan yang baru dapat memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. 

Meskipun Perseroan menemukan sumber daya tambahan, diperlukan waktu yang cukup panjang untuk 
sampai pada tahan eksploitasi, selama mana viabilitas ekonomi produksi dapat berubah. untuk:
• memperoleh  cadangan batubara melalui pengeboran;
• menentukan proses-proses penambangan yang sesuai untuk mengoptimalkan penemuan kembali 

batubara;
• memperoleh izin lingkungan hidup dan izin lainnya yang disyaratkan untuk memperoleh dan 

mempertahankan konsesi tambang;
• membangun fasilitas penambangan dan pemrosesan untuk properti lapangan yang hijau; dan 
• menambang dan memasarkan batubara.

Apabila sebuah proyek terbukti tidak layak secara ekonomis pada saat Perseroan mampu 
mengeksploitasinya, maka eksploitasi dapat dibatalkan.. Selain itu, potensi perubahan atau komplikasi 
yang melibatkan proses penambangan dan proses logistik lainnya yang timbul dapat membuat proyek 
tidak layak secara ekonomis.
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Apakah sebuah proyek secara ekonomis viabel akan tergantung secara sebagian pada harga coking 
coal yang tidak stabil. Harga coking coal secara signifikan mengikuti fluktuasi dan setiap penurunan yang 
signifikan dalam harga yang diterima untuk coking coal Perseroan maka hal tersebut secara materiil dapat 
merugikan kegiatan  usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan” di atas 
maka hal tersebut secara materiil dapat merugikan kegiatan  usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan 
operasi dan prospek Perseroan.

26.	 risiko	ketidakpastian	dalam	memperkirakan	cadangan	dan	sumber	daya	batubara	Perseroan

Perseroan menghadapi banyak ketidakpastian dalam memperkirakan cadangan dan sumber daya 
batubara Perseroan yang didasarkan atas sejumlah asumsi.

Dalam menentukan kelayakan dari pengembangan dan pengoperasian tambang Perseroan, Perseroan 
menggunakan perkiraan cadangan dan sumber daya batubara yang dilakukan oleh para karyawan internal 
Perseroan dan, oleh para konsultan pertambangan independen seperti SMGC. Perkiraan cadangan dan 
sumber daya batubara tersebut telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman 
dan praktek industri dan mungkin memerlukan revisi yang didasarkan atas pengalaman produksi aktual, 
biaya operasional, harga batubara dunia dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, termasuk 
mutu dari hasil pengeboran eksplorasi dan analisis sampel batubara serta prosedur yang digunakan dan 
pengalaman dari orang yang melakukan perkiraan. Penentuan sumber daya atau cadangan batubara 
yang kelihatannya benar ketika dilakukan dapat berubah secara signifikan di masa yang akan datang 
jika tersedia informasi.

Perseroan telah menentukan jumlah cadangan batubara yang terbukti ada dan yang diperkirakan ada 
sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus ini sesuai dengan 2004 JORC Code, yang merupakan 
sebuah standar yang dapat diterima untuk tujuan pelaporan secara profesional di Australia, Asia dan 
yurisdiksi tertentu lainnya. Perkiraan cadangan batubara yang telah Perseroan cantumkan dalam 
Prospektus ini hanya merupakan perkiraan dari endapan batubara yang secara ekonomis dan secara 
resmi ditemukan kembali. Pengelompokan cadangan sebagai cadangan yang ada atau yang diperkirakan 
ada membawa tingkat kepercayaan yang berbeda. Cadangan yang terbukti membawa kepastian yang 
lebih tinggi, biasanya diyakini lebih mungkin untuk ditemukan kembali dan diperkirakan dengan tingkat 
kepercayaan yang lebih tinggi dari pada cadangan terduga.

Terdapat banyak ketidakpastian yang melekat dalam perkiraan kuantitas dan nilai dari cadangan batubara 
yang terbukti ada dan yang diperkirakan ada, termasuk banyak faktor di luar kendali Perseroan. Dengan 
demikian, perkiraan cadangan batubara berdasarkan sifatnya tidak pasti. Pada saat menghitung perkiraan 
cadangan, Perseroan membuat asumsi tentang:
• kondisi geologis;
• produksi di masa yang lampau dari wilayah tambang dibandingkan dengan produksi dari wilayah 

produksi yang lain;
• dampak dari peraturan dan perpajakan oleh instansi pemerintah;
• harga di masa yang akan datang; dan
• biaya operasional di masa yang lampau dan asumsi biaya operasional di masa yang akan datang, 

termasuk meningkatnya ketergantungan kepada para penambang kontrak.

Faktor-faktor aktual sangat berbeda dengan asumsi-asumsi yang Perseroan gunakan untuk memperkirakan 
cadangan dan sumber daya Perseroan. Untuk alasan ini, cadangan dan sumber daya aktual Perseroan 
yang dapat diperoleh kembali dan yang dapat dipasarkan dan produksi, biaya, pendapatan dan 
pengeluaran aktual Perseroan yang berkaitan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan mungkin 
berbeda secara materiil dari perkiraan Perseroan. Perkiraan Perseroan mungkin tidak secara tepat 
mencerminkan cadangan atau sumber daya aktual Perseroan, mungkin tidak menjelaskan produksi, 
biaya, pendapatan atau pengeluaran di masa yang akan datang.

Selain itu, mutu dari batubara yang pada akhirnya ditambang mungkin berbeda dari yang diindikasikan 
oleh hasil pengeboran, yang akan mengakibatkan variasi dalam volume batubara yang dapat Perseroan 
jual dari kurun waktu ke kurun waktu. Apabila Perseroan menemukan lapisan atau formasi batubara 
yang berbeda dengan yang diprediksi oleh pengeboran, pengambilan sampel di masa yang lalu dan 
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pemeriksaan serta kegiatan eksplorasi sejenis, maka jumlah cadangan dan sumber daya Perseroan 
mungkin harus disesuaikan. Sementara analisis mutu batubara atas batubara yang dihasilkan dari 
tambang Perseroan telah mengindikasikan variasi yang signifikan, secara umum positif dari mutu yang 
diprediksi dalam Pernyataan Cadangan dan Sumber Daya JORC sebelumnya, tidak ada jaminan di 
masa yang akan datang bahwa batubara yang ditemukan kembali dalam pengujian laboratorium akan 
diperbanyak berdasarkan kondisi di lokasi atau dalam kegiatan operasi skala produksi. Apabila tingkat 
ketidakmurnian aktual lebih tinggi dari pada yang diharapkan atau apabila batubara yang ditambang 
memiliki mutu yang lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka permintaan untuk, dan harga dari 
batubara Perseroan yang dapat direalisasikan dapat menurun.

Juga, jumlah cadangan Perseroan telah ditentukan berdasarkan asumsi harga batubara dan biaya 
operasional di masa yang lampau dan yang diperkirakan. Sebagian dari cadangan Perseroan dapat 
menjadi tidak menguntungkan atau secara ekonomis terlalu mahal untuk dikembangkan apabila terdapat 
fluktuasi harga pasar jangka panjang yang tidak mendukung untuk batubara, atau apabila terdapat 
kenaikan yang signifikan dalam kebutuhan biaya operasional dan belanja modal Perseroan. Kegiatan 
eksplorasi Perseroan mungkin tidak menghasilkan penemuan endapan batubara tambahan yang dapat 
ditambang secara menguntungkan. Produk batubara Perseroan mungkin tidak dapat tetap memenuhi 
spesifikasi mutu dalam perjanjian pemasokan batubara Perseroan. Setiap pengurangan yang signifikan 
dalam volume dan kadar dari cadangan dan sumber daya batubara yang Perseroan temukan kembali dari 
apa yang telah Perseroan perkirakan dapat memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

27.	 risiko	kewajiban	reklamasi	dan	rehabilitasi	tambang

Perseroan memiliki kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang yang signifikan yang saat ini sedang 
berjalan yang biayanya dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan terhadap usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.  

Pemerintah membuat standar operasional, reklamasi dan penutupan untuk semua aspek tambang 
terbuka. Perseroan telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang yang didasarkan 
atas sifat-sifat geologis tambang Perseroan. Endapan batubara dari permukakan tambang Perseroan 
memungkinkan Perseroan untuk menggunakan tanah pucuk dari pembukaan lahan dengan segera untuk 
merehabilitasi blok-blok yang sebelumnya telah ditambang. Perseroan menempatkan overburden dalam 
pembuangan limbah eksternal atau digali di luar tambang terbuka sebegitu Perseroan berkembang. 
Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi langsung dicatat Perseroan sebagai biaya. Biaya tersebut meningkat 
sebegitu Perseroan bergerak ke lebih banyak wilayah untuk melakukan penambangan untuk meningkatkan 
produksi batubara Perseroan.

Rehabilitasi dari wilayah yang direklamasi dilakukan oleh Perseroan. Berdasarkan PKP2B, Perseroan 
bertanggung jawab kepada Pemerintah atas reklamasi dan rehabilitasi dari seluruh wilayah yang sedang 
ditambang di dalam wilayah konsesi Perseroan. Tanggung jawab reklamasi dan rehabilitasi tambang 
Perseroan dapat berubah secara signifikan apabila biaya aktual Perseroan berbeda dari asumsi Perseroan 
atau apabila peraturan Pemerintah berubah. Setiap kenaikan yang tidak diperkirakan secara signifikan 
dalam biaya reklamasi dan rehabilitasi Perseroan dapat menimbulkan dampak yang secara materiil 
merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi Perseroan dan prospek Perseroan. 

28.	 risiko	 terkait	 ketentuan	PKP2B	bahwa	 semua	 kandungan	batubara di	wilayah	 konsesi	
Perseroan	tetap	milik	Pemerintah	

Berdasarkan ketentuan PKP2B, semua endapan batubara di wilayah konsesi Perseroan tetap milik 
Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan PKP2B, Pemerintah tetap menguasai hak milik atas semua batubara di wilayah 
konsesi Perseroan sampai batubara tersebut diserahkan kepada para konsumen Perseroan, yang 
biasanya dianggap telah terjadi ketika batubara dipindahkan ke kapal pilihan atau moda angkutan pilihan 
lainnya dari konsumen. Selanjutnya, PKP2B dapat diakhiri oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang 
mengeluarkan, sesuai dengan keadaan, atas opsi mereka tanpa ganti rugi apabila Perseroan dinyatakan 
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pailit. Karena batubara yang Perseroan hasilkan dalam kegiatan operasi Perseroan merupakan milik 
Pemerintah, maka apabila Perseroan dinyatakan pailit, dilikuidasi atau ditutup, maka aset Perseroan 
mungkin tidak memadai untuk memenuhi klaim yang belum diselesaikan dari para kreditor Perseroan atau 
untuk membuat pembagian kepada para pemegang saham Perseroan. Selain itu, dengan berakhirnya 
PKP2B, maka semua properti Perseroan yang berada di wilayah konsesi harus ditawarkan untuk dijual 
kepada Pemerintah dengan biaya atau nilai pasar yang rendah. Setiap dari properti Perseroan yang 
digunakan untuk tujuan publik (seperti jalan, terminal, lapangan terbang perintis, sekolah atau rumah 
sakit) juga akan menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi.

29.	 risiko	fluktuasi	biaya	angkutan	pengiriman	laut	dan	gangguan	dalam	angkutan	

Fluktuasi dalam biaya angkutan pengiriman laut dan gangguan dalam angkutan dapat secara merugikan 
mempengaruhi permintaan untuk batubara Perseroan dan meningkatkan persaingan dari produsen 
batubara di bagian Asia lainnya dan di dunia.

Biaya angkutan pengiriman laut, yang merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan biaya batubara 
yang dibeli oleh para konsumen Perseroan, merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan 
pembelian para konsumen Perseroan. Berdasarkan ketentuan dari sebagian besar perjanjian pemasokan 
batubara Perseroan, konsumen bertanggung jawab atas pembayaran biaya angkutan pengiriman laut. 
Kenaikan dalam biaya angkutan pengiriman laut dapat membuat batubara Perseroan menjadi kurang 
kompetitif dari pada sumber coking coal lainnya.

Penurunan yang siginifikan dalam biaya angkutan pengiriman laut atau tidak adanya gangguan dalam 
sistem angkutan pengiriman laut batubara dapat mengakibatkan meningkatnya persaingan dari para 
produsen coking coal di bagian lainnya di dunia. Penurunan dalam tarif angkutan pengiriman laut dapat 
memberikan peluang kepada para pesaing Perseroan dari bagian lainnya di dunia untuk melayani para 
konsumen di pasar Perseroan, tergantung pada kedekatan dengan pasar sasaran.

Perseroan bergantung pada kapal-kapal untuk menyerahkan batubara kepada para konsumen Perseroan. 
Sementara para konsumen Perseroan biasanya mengatur dan membayar angkutan pengiriman laut 
batubara dari terminal pengiriman batubara Perseroan ke titik penggunaan, gangguan terhadap layanan 
angkutan pengiriman laut ini karena ketersediaan pengiriman, masalah yang berkaitan dengan cuaca, 
masalah logistik atau peristiwa lainnya dapat secara sementara membatasi kemampuan Perseroan 
untuk memasok batubara kepada para konsumen Perseroan atau dapat mengakibatkan klaim biaya 
kelebihan waktu berlabuh oleh para pemilik kapal karena keterlambatan pemuatan. Selama enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah membayar sekitar USD521.743. untuk klaim 
biaya kelebihan waktu berlabuh.

Setiap faktor tersebut di atas dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan terhadap 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

30.	 risiko	ketidakmampuan	para	pengguna	batubara	untuk	mematuhi	standar	lingkungan	hidup	

Mungkin sulit bagi para pengguna batubara untuk mematuhi standar lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan penggunaan coking coal dalam produksi baja yang mengakibatkan menurunnya permintaan 
untuk coking coal dan secara merugikan berdampak kepada volume penjualan Perseroan.

Baja diproduksi dalam tanur tinggi yang memanfaatkan batubara termal atau gas alam sebagai sumber 
panas. Apabila batubara termal digunakan, maka produksi baja tersebut menghasilkan ketidakmurnian, 
termasuk sulfur, merkuri, klorin dan unsur serta senyawa lainnya, yang banyak di antaranya dilepaskan ke 
udara. Peraturan lingkungan hidup yang lebih tegas tentang emisi dari pabrik industri dapat meningkatkan 
biaya produksi baja, dengan demikian mengurangi produksi baja dan akibatnya permintaan untuk coking 
coal dalam industri pembuatan baja, volume penjualan baru bara Perseroan dan harga penjualan batubara 
Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.
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Indonesia dan lebih dari 200 negara lainnya telah menandatangani Konvensi Kerangka Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim Tahun 1992, yang dimaksudkan untuk membatasi atau 
mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Pada tahun 1997, di Kyoto, Jepang, para 
penandatangan konvensi tersebut membuat sasaran khusus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
bagi negara-negara maju. Sasaran emisi khusus berbeda dari negara yang satu dengan negara yang 
lain. Pada bulan Desember 2007, para penandatangan konvensi ikut serta dalam Konferensi Perubahan 
Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali, Indonesia. Pada konferensi tahun 2007 tersebut, para peserta 
sepakat untuk mengadopsi “Peta Jalan Bali”, yang menjabarkan proses perundingan baru yang diharapkan 
akan diakhiri pada tahun 2009 dan untuk memulai perjanjian internasional pasca tahun 2012 tentang 
perubahan iklim atau legislasi komprehensif lainnya yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat 
memiliki dampak yang membatasi produksi baja dalam tanur tinggi yang memanfaatkan batubara termal. 
Hal-hal  tersebut di atas dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

31.	 risiko	pertanggungan	asuransi	yang	tidak	melindungi	semua	potensi	kerugian

Pertanggungan asuransi Perseroan tidak melindungi semua potensi kerugian.

Industri pertambangan tergantung pada risiko yang dapat mangakibatkan kerugian terhadap, atau 
kerusakan dari, properti batubara atau fasilitas produksi, cedera diri atau kematian, kerusakan lingkungan 
hidup, keterlambantan dalam penambangan dan kerugian moneter dan kemungkingan tanggung jawab 
hukum. Apabila Perseroan menganggapnya praktis untuk melakukan hal yang sedemikian, maka 
Perseroan mempertahankan asuransi terhadap risiko-risiko dalam kegiatan operasi usaha Perseroan dan 
dalam jumlah yang Perseroan yakini wajar. Asuransi tersebut, bagaimana pun juga, memuat pengecualian-
pengecualian dan batasan-batasan tentang pertanggungan. Selain itu, sesuai dengan praktik industri 
Indonesia, Perseroan tidak mempertahankan asuransi untuk gangguan bisinis atau untuk tindakan atau 
kelalaian dari para kontraktor Perseroan. Dengan demikian, polis asuransi Perseroan tidak memberikan 
pertanggungan untuk semua kerugian yang berkaitan dengan usaha Perseroan dan kejadian kehilangan, 
tanggung jawab atau kerusakan yang tidak ditanggung oleh polis asuransi yang sedemikian, dapat memiliki 
dampak yang secara materiil merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan 
prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa asuransi yang Perseroan miliki akan terus ada, akan 
tersedia dengan premi yang secara ekonomis dapat diterima atau akan memadai untuk menanggung 
setiap tanggung jawab yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, pertanggungan tidak tersedia atau 
dianggap terlalu mahal berkaitan dengan persepsi risiko. Apabila setiap kewajiban timbul untuk mana 
Perseroan tidak tertanggung atau pertanggungan asuransi tidak memadai untuk menanggung keseluruhan 
kewajiban, maka hal tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan profitabilitas aktual atau potensi 
profitabilitas Perseroan, yang mengakibatkan naiknya biaya dan menurunnya nilai dari Saham dan dapat 
secara materiil dan secara merugikan berdampak terhadap usaha dan hasil kegiatan operasi Perseroan.

32.	 risiko	ketergantungan	dukungan	keuangan	dari	pemegang	saham	pengendali

Pemegang saham pengendali Perseroan telah memberikan dukungan keuangan yang besar kepada 
Perseroan di masa yang lalu dan pembiayaan alternatif mungkin tidak tersedia bagi Perseroan dengan 
ketentuan yang dapat diterima.

Di masa yang lalu, Perseroan telah menikmati dukungan keuangan yang besar dari pemegang saham 
pengendali Perseroan. Perseroan telah tergantung pada dukungan keuangan dari perusahaan-
perusahaan tersebut dan pemegang saham pengendali Perseroan untuk kegiatan operasi Perseroan. 
Selain itu, Perseroan telah mengadakan pengaturan-pengaturan keuangan bank yang dijamin oleh 
pemegang saham pengendali Perseroan untuk melunasi utang afiliasi dan untuk memenuhi modal kerja 
dan kebutuhan pembiayaan lainnya di masa yang akan datang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan 
akan tetap menikmati dukungan keuangan tersebut atau bahwa kehilangan akses terhadap pembiayaan 
atau jaminan pemegang saham, tidak akan memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.
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33.	 risiko	translasi	kondisi	keuangan	dan	hasil	kegiatan	operasional	Perseroan	dari	mata	uang	
Dollar	aS	menjadi	mata	uang	rupiah	

Kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi Perseroan dapat secara merugikan dipengaruhi oleh 
kerugian nilai tukar devisa karena fluktuasi dalam nilai Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya 
mata uang Dolar A.S. 

Sebagian dari pendapatan dan utang batubara Perseroan didenominasikan dalam mata uang Dolar A.S., 
sementara mata uang pelaporan dari laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah. Selama 
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 100% dari pendapatan Perseroan dan 74% 
dari utang Perseroan didenominasikan dalam Dolar A.S. Meskipun Perseroan tidak menghadapi risiko 
transaksi devisa yang signifikan karena Perseroan memperoleh keuntungan dari lindung nilai secara 
alami tersebut, Perseroan secara merugikan dapat terkena dampak dari kerugian nilai tukar devisa 
karena fluktuasi dalam nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar A.S. dan mata uang lainnya 
yang Perseroan gunakan dalam menjalankan usaha Perseroan.

Penguatan mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar A.S. dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan 
hasil kegiatan operasi Perseroan karena antara lain hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan 
penjualan batubara, piutang dagang dan kas dan setara kas yang Perseroan catat dalam laporan keuangan 
konsolidasi. Sebaliknya, pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar A.S. mempengaruhi 
kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi Perseroan, karena antara lain, hal tersebut menyebabkan 
kenaikan dalam biaya produksi karena ongkos yang harus dibayarkan kepada para kontraktor Perseroan, 
utang dagang Perseroan dan utang serta biaya bunga Perseroan didenominasikan dalam mata uang 
Dolar A.S. 

34.	 risiko	ketergantungan	pada	kontraktor	dalam	melakukan	berbagai	aspek	dari	kegiatan	operasi	
Perseroan

Perseroan tergantung pada para kontraktor Perseroan untuk melakukan berbagai aspek dari kegiatan 
operasi Perseroan.

Perseroan saat ini menggunakan beberapa kontraktor pihak ketiga berkaitan dengan berbagai kegiatan 
yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan, termasuk antara lain, pengangkutan batubara 
dan penggunaan tongkang. Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan para kontraktor eksternal 
Perseroan yang memuat hak dan kewajiban mereka untuk melaksanakan kegiatan operasi di wilayah-
wilayah yang telah ditunjuk. Perseroan juga telah mengadakan perjanjian sewa peralatan sekitar 
seperempat dari peralatan yang dipergunakan Perseroan. Sementara ini Perseroan menggunakan 
kontraktor untuk sebagian kecil dari kegiatan pertambangan aktual Perseroan, terutama yang berkaitan 
dengan peledakan dan perbaikan peralatan tambang, Kemungkinan tidak tertutup bahwa Perseroan 
memutuskan untuk mensubkontrakkan bagian yang lebih besar dari kegiatan operasi penambangan 
Perseroan kepada pihak ketiga jika Perseroan memulai produksi di blok Telakon pada tahun 2011-2012. 
Kerusakan, atau kesulitan operasional, dari peralatan dan mesin-mesin dari para kontraktor Perseroan 
dapat secara materiil menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. Setiap kelalaian yang signifikan dari para 
kontraktor Perseroan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian operasional mereka (baik 
sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau kesulitan operasional atau yang lainnya), setiap pengakhiran 
atau pelanggaran yang signifikan atas perjanjian operasional oleh para kontraktor Perseroan, setiap 
kenaikan biaya yang signifikan oleh para kontraktor Perseroan, setiap perselisihan yang berkepanjangan 
dengan salah satu kontraktor, setiap perselisihan Tenaga Kerja yang bersifat materiil antara kontraktor 
dan karyawannya  atau setiap tindakan Tenaga Kerja utama oleh karyawan tersebut terhadap kontraktor 
Perseroan dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. 
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35.	 risiko	kegagalan	melaksanakan	strategi	usaha	Perseroan	atau	mencapai	tujuan	Perseroan

Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan strategi usaha Perseroan atau mencapai tujuan Perseroan 
secara berhasil.

Apakah Perseroan pada akhirnya melaksanakan rencana strategi usaha sebagaimana dijabarkan dalam 
Prospektus ini dan apakah Perseroan mencapai tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini 
akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada: ketersediaan dan biaya 
modal; harga batubara saat ini dan proyeksi harga batubara; pasar batubara; biaya dan ketersediaan 
layanan pengeboran, biaya dan ketersediaan peralatan berat, persediaan dan karyawan; keberhasilan 
atau kegagalan kegiatan dalam wilayah sejenis untuk lokasi di mana konsesi Perseroan berada; 
keberhasilan dalam memperoleh persetujuan, izin atau perizinan yang disyaratkan; keberhasilan dalam 
pembebasan lahan (misalnya, untuk tujuan membangun solusi angkutan tambahan atau alternatif); dan 
perubahan dalam perkiraan biaya yang berkaitan dengan strategi Perseroan. Perseroan akan terus 
mengumpulkan informasi tentang proyek-proyek Perseroan, dan mungkin bahwa informasi tambahan 
akan menyebabkan Perseroan mengubah jadwal Perseroan atau menetapkan bahwa proyek sebaiknya 
tidak diteruskan sama sekali. Dengan demikian, rencana dan tujuan Perseroan dapat berubah dari yang 
telah dijabarkan dalam Prospektus ini.

36.	 risiko	kerugian	finansial	akibat	litigasi	yang	dialami	Perseroan

Perseroan saat ini terlibat dalam litigasi yang dapat berakhir dengan kerugian finansial atau merugikan 
usaha Perseroan.

Anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan, yaitu AKT dan BMS, secara bersama-sama diancam 
klaim dari PT Asiamindo Nusa Mineral (“Asiamindo”) sebesar sekitar 25,1 juta Dolar A.S. dan Rp.11 miliar 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“PNJS”) yang timbul dari dugaan pelanggaran kontrak yang timbul 
dari perselisihan atas pelaksanaan kontrak pemeliharaan yang berkaitan dengan peralatan tertentu. 
PNJS telah memanggil semua pihak untuk hadir dalam persidangan yang dijadwalkan pada tanggal 6 Juli 
2010, 13 Juli 2010 dan 10 Agustus 2010. Dalam setiap kasus, salah seorang terdakwa, Peter Stregas, 
yang tidak lagi bekerja pada Perseroan dan yang keberadaannya tidak diketahui, gagal menghadap 
yang menyebabkan proses hukum harus ditangguhkan tanpa adanya isu substantif yang disidangkan. 
Pada tanggal 27 Agustus 2010, para pihak menolak saran PNJS untuk menyelesaikan masalah tersebut 
melalui penyelesaian di luar pengadilan. Pada persidangan berikutnya, pada tanggal 28 September 2010, 
pembacaan klaim secara resmi telah dilangsungkan. AKT dan BMS telah mengajukan surat eksepsi, 
walaupun PNJS menyatakan bahwa masalah tersebut berada diluar yuridiksi PNJS, mengingat perjanjian 
yang dilakukan antara pihak yang bersengketa menyatakan bahwa segala sengketa yang terjadi harus 
diselesaikan melalui jalan mediasi atau arbitrase. PNJS telah memberikan kesempatan kepada Asiamindo 
untuk menanggapi surat eksepsi dari AKT dan BMS, yang mana pembacaannya akan dilakukan pada 7 
Oktober 2010. Mengingat tingginya ketidakpastian atas proses litigasi, Perseroan tidak dapat memberikan 
jaminan bahwa hasil dari sengketa tersebut akan diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi 
Perseroan. Hasil yang tidak baik akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil 
kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan.

B.	 risiko-risiko	yang	Berkaitan	dengan	Indonesia

Semua kegiatan operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi 
dan sosial di Indonesia di masa yang akan datang serta tindakan dan kebijakan tertentu yang mungkin akan 
dimbil, atau yang lalai diambil atau diadopsi oleh Pemerintah, dapat menimbulkan dampak yang secara 
materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.  
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37.	 risiko	perubahan	Undang-undang	dan	peraturan	baru

Undang-undang atau peraturan baru oleh Pemerintah dapat meningkatkan biaya Perseroan dan 
berdampak merugikan terhadap hasil kegiatan operasi Perseroan. 

Kegiatan operasi penambangan batubara Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah terutama melalui 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“KEMR”), serta Kementrian Kehutanan, Kementerian 
Lingkungan Hidup (“KLH”), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Selain itu, pemerintah 
daerah di lokasi wilayah konsesi Perseroan dapat membuat peraturan yang berdampak negatif terhadap 
Perseroan dan wilayah konsesi Perseroan.

UU Pertambangan mulai berlaku pada bulan Januari 2009. Beberapa ketentuan dalam UU Pertambangan 
tersebut jika tidak dilaksanakan dapat dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan 
kegiatan usaha, Misalnya, semua kontrak karya batubara yang telah ada sebelumnya harus disesuaikan 
dengan UU Pertambangan melalui perubahan terhadap kontrak karya batubara tersebut. KEMR telah 
mengirimkan kepada Perseroan sebuah daftar usulan perubahan awal terhadap PKP2B dan Perseroan 
telah menyampaikan tanggapan Perseroan terhadap daftar awal tersebut. KEMR selanjutnya telah 
mengirimkan kepada Perseroan sebuah draf daftar perubahan yang telah direvisi terhadap PKP2B yang 
Perseroan pahami telah digabungkan setelah berkonsultasi dengan berbagai badan industri pertambangan 
batubara. Perseroan saat ini sedang mengkaji potensi dampak dari perubahan tersebut dan sedang 
merancang tanggapan Perseroan kepada KEMR. Pemerintah telah mengajukan perubahan antara lain 
terhadap pasal-pasal tentang pajak daerah dan penyesuaiannya terhadap wilayah konsesi sesuai dengan 
rencana tambang. Perubahan tersebut masih sedang dirundingkan. Belum jelas ketentuan mana dari 
PKP2B yang harus disesuaikan dengan UU Pertambangan. 
Selanjutnya, belum semua peraturan pelaksanaan berdasarkan UU Pertambangan tersebut diterbitkan. 
Peratuan pelaksanaan yang akan dibuat dapat mengakibatkan biaya tambahan atau kesulitan operasional 
bagi Perseroan. 

UU Pertambangan juga menjelaskan peraturan baru mengenai implementasi Domestic Market Sales 
Obligations (“DMO”) dan juga penentuan harga dari DMO tersebut. KEMR telah mengeluarkan peraturan 
tentang penetapan DMO bagi para produsen batubara, termasuk Perseroan. Berdasarkan Peraturan 
KEMR, kegagalan produsen batubara untuk memenuhi DMO berpotensi untuk dikenakan sanksi 
administratif yang mewajibkan produsen untuk mengurangi jumlah produksi batubaranya untuk tahun 
mendatang sebesar-besarnya 50%.

Pada bulan Maret 2010, Perseroan menerima surat dari KEMR yang menyatakan bahwa alokasi DMO 
Perseroan tahun 2010 adalah sebesar 0,717 juta ton, atau 47,9% dari rencana produksi Perseroan untuk 
tahun 2010. Pada tanggal 19 April 2010, KEMR mengeluarkan peraturan yang menetapkan persentase 
minimum DMO untuk tahun 2010, yang wajib dipenuhi oleh perusahaan pertambangan batubara yang 
ditetapkan di keputusan tersebut, termasuk diantaranya adalah Perseroan. Berdasarkan peraturan 
tersebut, perusahaan pertambangan batubara yang ditetapkan memiliki kewajiban untuk menjual 24,75% 
dari total produksi pada tahun 2010 kepada konsumer domestik. Pada tanggal 31 Agustus 2010, KEMR 
mengeluarkan Keputusan KEMR No.236/30/MEM/2010 terkait penjualan DMO batubara pada tahun 
2010 (“Keputusan 2360”) yang menyatakan bahwa seluruh perusahaan pertambangan yang ditetapkan 
dalam keputusan tersebut, termasuk AKT, memiliki kewajiban untuk menjual 24,17% dari total produksi 
pada tahun 2011 untuk konsumer domestik.

Berdasarkan UU Pertambangan, Perseroan telah menyampaikan rencana aktivitas penambangan sisa 
konsesi kepada KEMR pada bulan Juli 2009 dan telah menerima persetujuan dari KEMR serta konfirmasi 
atas dimulainya kegiatan komersial Perseroan pada 15 September 2009.

Pada 3 Oktober 2009, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2009 terkait 
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menjelaskan beberapa kewajiban lingkungan yang 
wajib dipatuhi oleh perusahaan. Peraturan tersebut mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan seluruh 
persetujuan dan perizinan sebelum 3 Oktober 2010. Peraturan tersebut juga mewajibkan perusahaan 
untuk menyisihkan suatu garansi lingkungan di Bank milik Pemerintah untuk memastikan kecukupan 
dana terkait pemulihan lingkungan. Perusahaan juga wajib melakukan analisa risiko lingkungan dan 
audit lingkungan secara berkala. 
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UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, mewajibkan perusahaan yang banyak menggunakan 
sumbar daya alam, termasuk pertambangan batubara, untuk melakukan “corporate social and 
environmental responsibilities”. Tanggungjawab tersebut didefinisikan sebagai suatu komitmen untuk ikut 
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan lingkungan. Pemenuhan atas kewajiban tersebut maupun peraturan pelaksana di masa datang 
berpotensi untuk meningkatkan beban operasional Perseroan.

Hal diatas dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kinerja 
operasional dan prospek usaha Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa 
perubahan peraturan di masa datang tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap 
kegiatan usaham kondisi keuangan, hasil kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan.

38.	 risiko	perbedaan	penafsiran	 terhadap	Undang-Undang	Pertambangan	dan	pelaksanaan	
Pemerintahan	Daerah

Penafsiran terhadap undang-undang pertambangan dan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia 
tidak pasti dan dapat secara merugikan berdampak terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan 
operasi dan prospek Perseroan.

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah telah mengubah lingkungan pengaturan untuk 
perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia dengan mendistribusikan wewenang pengaturan tertentu 
dan wewenang lainnya dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian, menciptakan 
ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan tambang. Ketidakpastian tersebut termasuk keabsahan, 
ruang lingkup, penafsiran dan pemberlakuan UU Pertambangan sebagai akibat dari pelaksanaan 
undang-undang otonomi daerah, tidak adanya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan 
kurangnya pengalaman para karyawan pemerintah berkenaan dengan sektor mineral pada beberapa 
tingkat pemerintah daerah. Perseroan secara jelas tidak dapat memastikan dampak dari undang-undang 
otonomi daerah tersebut terhadap wewenang KEMR dan pemerintah daerah untuk pemberian, pembaruan 
dan perpanjangan PKP2B dan izin serta persetujuan tambang lainnya dan untuk pengawasan kegiatan 
pertambangan Perseroan. Selain itu, preseden atau pedoman perundang-undangan lainnya yang ada 
tentang penafsiran dan pelaksanaan perundang-undangan otonomi daerah terbatas. Ketidakpastian ini 
telah meningkatkan risiko dan dapat meningkatkan biaya, bagi yang terlibat dalam kegiatan pertambangan 
di Indonesia.

Pemerintah daerah di tempat wilayah konsesi Perseroan berada dapat mengadopsi peraturan atau 
keputusan, atau menafsirkan atau melaksanakan undang-undang atau peraturan tentang otonomi 
daerah dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak Perseroan berdasarkan PKP2B dan karenanya 
menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan operasi Perseroan. Setiap peraturan baru dan 
penafsiran serta pelaksanaan dari peraturan baru tersebut dapat berbeda secara materiil dengan kerangka 
perundang-undangan dan pengaturan dari UU Pertambangan dan penafsiran serta pelaksanaannya yang 
sekarang. Perseroan dapat juga menghadapi klaim yang bertentangan antara Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah tentang yurisdiksi atas kegiatan operasi Perseroan. Perseroan dapat menghadapi 
klaim oleh pemerintah daerah, termasuk antara lain, klaim atas kepentingan penyertaan dalam kegiatan 
operasi pertambangan batubara Perseroan, pajak daerah yang baru atau kenaikan pajak daerah atau 
penambahan konsesi. 

Hal-hal  tersebut di atas dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. 

39.	 risiko	terorisme

Kegiatan teroris di Indonesia dapat mengancam Indonesia dan dapat secara merugikan berdampak 
terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi serta harga pasar dari Saham Perseroan.

Sejak tahun 2002, telah terjadi beberapa kali insiden pengeboman dengan korban meninggal dan cedera 
di Indonesia yang telah ditujukan kepada pemerintah, pemerintah asing dan masyarakat serta gedung-
gedung komersial yang sering dikunjungi oleh  orang asing. Insiden pengeboman tersebut termasuk 
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serangan teroris di Bali pada bulan Oktober 2002 dan Oktober 2005. Baru-baru ini, pada tanggal 17 
Juli 2009, bom meledak di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott di Jakarta, yang membunuh tujuh 
orang dan mencederai lebih dari 50 orang lainnya. Sementara pihak berwenang Indonesia sedang 
menginvestigasi insiden tersebut, mereka telah menyatakan bahwa kelompok-kelompok militan Islam 
tertentu di Sulawesi Tengah mungkin bertanggung jawab atas serangan tersebut. Para pejabat pemerintah 
Indonesia, Australia dan AS. juga telah mengindikasikan bahwa pengeboman tersebut mungkin terkait 
dengan organisasi teroris internasional. Demonstrasi-demonstrasi juga telah berlangsung di Indonesia 
sebagai tanggapan atas rencana  dan tindakan militer A.S., Inggris dan Australia di Irak. Tidak ada jaminan 
bahwa tindakan teroris tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Tindakan teroris dapat mengancam 
Indonesia dan meningkatkan perpecahan internal dalam Pemerintah karena pemerintah mengkaji 
tanggapan terhadap ketidakstabilan dan gangguan tersebut. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan 
menyebabkan ketidakstabilan dan gangguan di masa yang lampau telah, dan dapat tetap menimbulkan 
dampak yang secara materiil merugikan terhadap investasi dan kepercayaan terhadap dan pelaksanaan 
dari, perekonomian Indonesia, yang dapat secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak yang secara 
materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek. 

40.	 risiko	perubahan	ekonomi	regional	atau	global

Perubahan ekonomi regional atau global dapat secara materiil merugikan karena mempengaruhi 
perekonomian Indonesia dan usaha Perseroan. 

Krisis ekonomi yang menerpa Asia Tenggara, termasuk Indonesia dari pertengahan tahun 1997 di 
Indonesia dicirikan antara lain oleh dampak, pelemahan mata uang, penurunan yang signifikan dalam 
produk domestik bruto (PDB), suku bunga yang tinggi, gangguan sosial dan perkembangan politik yang 
luar biasa. Krisis ekonomi berakibat gagalnya banyak perusahaan Indonesia untuk melunasi utang-
utangnya ketika jatuh tempo. Indonesia memasuki tahap resesi dengan tingkat pertumbuhan yang 
relatif rendah antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia 
sebesar 6,32% pada tahun 2007, 6,10% pada tahun 2008, dan 4,55% pada tahun 2009. Perekonomian 
Indonesia tetap terkena dampak secara signifikan oleh krisis ekonomi Asia dan baru-baru ini oleh krisis 
ekonomi global yang bermula pada penghujung tahun 2007, sebagaimana nyata dari penurunan tingkat 
pertumbuhannya menjadi 6,10% pada tahun 2008 dan 4,55% pada tahun 2009 karena perlambatan dalam 
tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia terpaksa harus mengandalkan dukungan 
badan dan pemerintah internasional untuk mencegah wanprestasi utang pemerintah.

Pemerintah Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang besar dan tingkat utang pemerintah yang tinggi, 
cadangan devisanya sedang, Rupiah tetap tidak stabil dan memiliki likuiditas yang buruk dan sektor 
perbankan lemah dan menderita karena tingkat kredit macet yang tinggi. Kebutuhan pendanaan 
Pemerintah untuk daerah-daerah yang terkena dampak tsunami Asia pada bulan Desember 2004 dan 
bencana alam lainnya serta tingginya harga minyak, dapat meningkatkan defisit fiskal Pemerintah 
Indonesia. Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang bermula 
pada tahun 1997 telah mengakibatkan antara lain volatilitas yang signifikan dalam suku bunga, yang 
memiliki dampak yang secara materiil merugikan terhadap kemampuan banyak perusahaan Indonesia 
untuk membayar bunga utang mereka yang ada. Sementara suku bunga untuk satu bulan sertifikat 
Bank Indonesia telah turun dari 70,6% pada bulan September 1998 menjadi 6,2% pada bulan April 
2010, perbaikan dalam kondisi ekonomi belakangan ini dapat saja tidak berlanjut atau kondisi ekonomi 
sebelumnya yang tidak baik di Indonesia dan di belahan Asia lainnya dapat terjadi kembali. Khususnya, 
kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan dari pasar yang sedang tumbuh dan pasar 
lainnya atau faktor lainnya, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia 
dan memperlambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi dunia yang 
bermula pada penghujung tahun 2007 telah mempengaruhi ekenomi dunia, termasuk Indonesia dan Asia 
Tenggara dan antara lain dicirikan dengan, kurangnya ketersediaan kredit, penurunan dalam investasi 
langsung asing, kegagalan lembaga keuangan dunia, jatuhnya pasar saham dunia, kelesuan dalam 
pertumbuhan ekonomi dunia dan turunnya permintaan untuk komoditas tertentu, termasuk batubara. 
Secara khusus, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan turunnya permintaan untuk batubara 
dapat secara merugikan mempengaruhi usaha Perseroan.



68

41.	 risiko	ketidakstabilan	politik	di	Indonesia

Ketidakstabilan politik di Indonesia dapat secara merugikan mempengaruhi perekonomian, yang pada 
gilirannya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi Perseroan.

Sejak tumbangnya rejim mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami 
perubahan politik dan dari waktu ke waktu, ketidakstabilan serta gangguan sosial dan sipil secara umum 
pada beberapa kesempatan dalam tahun-tahun belakangan ini.

Misalnya, sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah ikut serta dalam demonstrasi di Jakarta dan 
kota-kota Indonesia lainnya baik untuk mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid dan 
mantan Presiden Megawati dan Presiden saat ini Yudhoyono, serta dalam menanggapi isu-isu khusus, 
termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, swastanisasi aset negara, langkah-langkah antikorupsi, 
desentralisasi dan otonomi propinsi, potensi kenaikan dalam tarif listrik dan kampanye militer yang 
dipimpin oleh AS di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi-demonstrasi tersebut secara umum 
damai, beberapa demonstrasi berubah menjadi brutal. Khususnya, dalam beberapa kesempatan sejak 
bulan Juni tahun 2001, Pemerintah telah mengamanatkan kenaikan dalam barang pokok tertentu, seperti 
bahan bakar, yang pada gilirannya memicu demonstrasi dan pemogokan di seluruh Indonesia. Pada 
bulan Mei 2008, Pemerintah menurunkan subsidi bahan bakar untuk masyarakat, yang menyebabkan 
demonstrasi masyarakat. Tidak ada jaminan bahwa sumber ketidakpuasan di masa yang akan datang 
tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut.

Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan kelompok etnis telah mengakibatkan 
gangguan sosial dan sipil di beberapa bagian tertentu di Indonesia. Di propinsi Aceh dan propinsi Papua 
(dulunya Irian Jaya), bentrokan antara para pendukung gerakan separatis dan militer Indonesia. Di 
Papua, kegiatan yang sedang berlangsung oleh pemberontak separatis telah menyebabkan insiden-
insiden kekerasan. Di propinsi Maluku dan propinsi Kalimantan Tengah, bentrokan antara kelompok 
agama dan kelompok etnis telah mengakibatkan korban meninggal dan pengungsi selama beberapa 
tahun yang lalu. Dalam tahun-tahun belakangan ini, perundingan Pemerintah dengan daerah-daerah 
yang bermasalah tersebut hanya mencapai keberhasilan secara terbatas, kecuali di propinsi Aceh, yang 
mana sebuah perjanjian antara Pemerintah dan para separatis Aceh telah dicapai pada tahun 2005 dan 
pemilihan kepala daerah yang damai telah dilakukan dengan beberapa mantan separatis sebagai calon.

Pada tahun 2004, rakyat Indonesia memilih Presiden, Wakil Presiden dan para perwakilan untuk 
parlemen Indonesia secara langsung untuk pertama kalinya. Rakyat Indonesia juga mulai memilih para 
kepala daerah dan perwakilan untuk parlemen daerah kabupaten/kota dan propinsi secara langsung. 
Pada bulan April 2009, pemilihan umum dilakukan untuk memilih perwakilan untuk parlemen atau DPR 
Indonesia (termasuk DPR Pusat, DPRD dan DPD). Pemilihan umum untuk presiden Indonesia dilakukan 
pada bulan Juli 2009 dengan hasil terpilihnya kembali Presiden Yudhoyono. Meskipun pemilu presiden 
dan pemilu legislatif berlangsung lancar pada tahun 2004 dan tahun 2009, perkembangan politik dan 
perkembangan sosial terkait di Indonesia tidak dapat diperkirakan di masa yang lampau dan tidak ada 
jaminan bahwa gangguan sosial atau sipil tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan dengan skala 
yang lebih besar atau bahwa setiap gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, 
secara materiil dan secara merugikan mempengaruhi usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi 
dan prospek Perseroan.

42.	 risiko	pemogokan	dan	pergolakan	tenaga	kerja

Aktivis Tenaga Kerja dan legislasi dapat secara merugikan mempengaruhi Perusahaan Perseroan, para 
konsumen Perseroan dan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, yang pada gilirannya dapat 
mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi Perseroan. 

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat buruh, digabung dengan kondisi 
ekonomi yang lemah,  mengakibatkan gangguan buruh dan aktivis di Indonesia. Undang-undang tentang 
Serikat Buruh yang disahkan pada tahun 2000 memperkenankan para karyawan untuk membentuk serikat-
serikat tanpa intervensi dari para majikan mereka. Undang-undang Tenaga Kerja yang baru, yaitu Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003  tentang Tenaga Kerja (“UU Tenaga Kerja”), antara lain menaikkan jumlah 
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pesangon, uang jasa dan kompensasi yang harus dibayar kepada para karyawan yang diberhentikan. 
Berdasarkan UU Tenaga Kerja tersebut, para karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak 
atas pembayaran cuti tahunan yang belum dipakai, biaya pindah (apabila ada), uang pesangon dan biaya 
lainnya. UU Tenaga Kerja tersebut mewajibkan forum bilateral yang terdiri atas majikan dan karyawan, 
dan partisipasi lebih dari setengah karyawan perusahaan dalam perundingan perjanjian kerja bersama. 
Undang-undang ini juga menetapkan prosedur yang lebih permisif untuk mengadakan pemogokan. 
Meskipun beberapa serikat buruh menentang UU Tenaga Kerja tersebut melalui Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan undang-undang ini sah, kecuali untuk beberapa ketentuan 
tertentu, yang berkaitan dengan (i) hak majikan untuk memberhentikan karyawannya yang melakukan 
kesalahan serius, dan (ii) pidana penjara dari, atau pengenaan denda uang atas, karyawan yang 
menghasut atau ikut serta dalam pemogokan buruh yang tidak sah atau membujuk karyawan lainnya 
untuk ikut serta dalam pemogokan buruh. Pergolakan buruh dan aktivis di Indonesia dapat mengganggu 
kegiatan operasi Perseroan, para pemasok atau para kontraktor Perseroan dan dapat mempengaruhi 
kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di 
bursa efek Indonesia dan nilai Rupiah yang berkaitan dengan mata uang lainnya. Peristiwa-peristiwa 
dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
kegiatan operasi dan prospek Selain itu, tekanan atau perubahan inflasi secara umum dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya buruh, yang dapat menimbulkan dampak 
yang secara materiil  hasil operasional konsolidasi atau kondisi keuangan Perseroan.  

43.	 risiko	penyakit	menular	di	Indonesia

Berjangkitnya penyakit menular dapat secara merugikan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan 
Perseroan.

Berjangkitnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia atau di mana saja atau kekhawatiran akan 
berjangkitnya, bersama dengan setiap pembatasan perjalanan atau karantina yang diakibatkan, dapat 
memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian dan kegiatan bisnis di Indonesia dan dengan 
demikian secara merugikan berdampak terhadap pendapatan Perseroan. 

Pada tahun 2003, negara-negara tertentu di Asia mengalami berjangkitnya Sindrom Pernafasan Sangat 
Akut (“SARS”), bentuk radang paru-paru yang sangat menular, yang sangat mengganggu kegiatan 
ekonomi di wilayah yang terkena dampak. Dalam tahun-tahun belakangan ini di sebagian besar wilayah 
Asia  berjangkit flu burung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, WHO mengumumkan pada 
bulan Juni 2006 bahwa penularan flu burung dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi di Sumatera. 
Terhitung sejak tanggal 2 Juni 2009, WHO telah mengonfirmasikan 262 orang meninggal dari keseluruhan 
433 kasus di Indonesia yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya menghitung kasus-kasus flu burung 
yang telah dikonfirmasikan melalui laboratorium. Menurut Kementrian Kesehatan Indonesia, terdapat 
115 korban meninggal dan 141 kasus flu burung di  Indonesia. 

Baru-baru ini, pada bulan April 2009, terjadi perjangkitan virus Influenza A (H1N1) di seluruh dunia, 
termasuk laporan yang telah dikonfirmasi di Hong Kong, Jepang, Indonesia, Malaysia, Singapura dan 
di bagian lainnya di Asia. Terdapat beberapa korban meninggal di Indonesia akibat virus H1N1 tersebut. 
Virus Influenza A (H1N1) dipercaya sebagai sangat menular dan tidak dapat ditanggulangi dengan mudah.

Berjangkitnya SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau penyakit menular lainnya atau langkah-langkah 
yang diambil oleh pemerintah dari negara-negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia terhadap 
potensi berjangkitnya atau perjangkitan aktual, dapat secara serius mengganggu kegiatan operasi 
Perseroan atau kegiatan operasi para distributor, para pemasok dan para konsumen Perseroan yang 
dapat menimbulkan dampak yang secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
kegiatan operasi dan prospek 
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44.	 risiko	penurunan	peringkat	kredit	Indonesia

Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat mempengaruhi pasar keuangan Indonesia dan kemampuan 
Perseroan untuk membiayai kegiatan operasi dan untuk berkembang.

Pada tahun 1997, lembaga pemeringkat kredit internasional tertentu, termasuk Moody’s, S&P dan 
Fitch, menurunkan peringkat pemerintah Indonesia dan peringkat kredit dari berbagai instrumen kredit 
Pemerintah, sejumlah besar bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya. Terhitung sejak tanggal 
[30 Juni] 2010, utang jangka panjang valuta asing pemerintah Indonesia diberi peringkat [“Ba2” oleh 
Moody’s, “BB” oleh S&P dan “BB+” oleh Fitch, dan utang jangka pendek valuta asing pemerintahnya diberi 
peringkat [“B”] oleh S&P dan Fitch. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian dari kemampuan finansial 
Pemerintah secara menyeluruh untuk membayar kewajibannya dan kemampuannya atau keinginannya 
untuk memenuhi komitmen finansialnya saat komitmen tersebut menjadi jatuh tempo. 

Meskipun peringkat pemerintah Indonesia telah meningkat beberapa kali dalam tahun-tahun belakangan 
ini, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody’s, S&P, Fitch atau setiap lembaga pemeringkat 
kredit internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia yang tergantung dari 
keadaan Indonesia. Setiap penurunan tersebut berdampak terhadap likuiditas dalam pasar keuangan 
Indonesia, terhadap kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk 
Perusahaan Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan dan terhadap suku bunga dan 
ketentuan-ketentuan komersial lainnya terhadap mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Hal 
tersebut di atas dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk 
membiayai kegiatan operasi dan pertumbuhan.

45.	 risiko	bencana	alam	di	Indonesia

Indonesia terletak pada zona yang secara geologis aktif dan rentan terhadap risiko bencana geologis 
dan bencana alam lainnya, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu dari wilayah yang paling aktif secara vulkanis di dunia. 
Karena kepulauan Indonesia terletak pada zona pertemuan dari tiga lempeng litosferik utama, kepulauan 
Indonesia rentan terhadap kegiatan seismik yang signifikan, yang dapat menyebabkan gempa bumi yang 
destruktif, gunung berapi dan tsunami. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi bawah laut pada 
titik yang tidak jauh dari pantai Sumatera menimbulkan tsunami yang meluluhlantakkan masyarakat 
pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau 
tercatat hilang dan bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan bernilai miliaran Dolar AS. Gempa 
susulan dari tsunami bulan Desember 2004 tersebut menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan rumah 
dan meninggal dunia. Telah terjadi berbagai gempa bumi lainnya sejak itu, termasuk di Yogyakarta, dan 
berbagai kota di Sulawesi, Manokwari dan Padang, yang beberapa dari gempa bumi tersebut telah 
menyebabkan korban meninggal dan kehilangan rumah dalam jumlah yang signifikan. Selain peristiwa-
peristiwa geologis tersebut, hujan lebat telah mengakibatkan banjir di Jakarta, Sumatera dan Sulawesi, 
yang memaksa banyak penduduk meninggalkan rumah mereka. Pada bulan Januari 2009, hujan 
yang sangat lebat menyebabkan sebuah bendungan di luar Jakarta jebol, membanjiri rumah-rumah di 
lingkungan yang padat penduduk dan menyebabkan meninggalnya sekitar 100 orang, dengan masih 
banyak yang lainnya dilaporkan hilang.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, 
namun Pemerintah terpaksa membelanjakan jumlah yang signifikan untuk bantuan darurat dan upaya-
upaya relokasi. Sebagian besar dari biaya tersebut telah dijamin oleh pemerintah asing dan lembaga 
bantuan internasional. Tidak ada jaminan bahwa bantuan yang sedemikian akan tetap tersedia atau 
bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak dapat 
menyerahkan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena dampak secara tepat waktu, maka dapat 
mengakibatkan pergolakan politik dan sosial. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan pemberian bantuan 
mungkin tetap menimbulkan kekhawatiran terhadap keuangan Pemerintah dan dapat memperlemah 
kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya atas utang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah, 
atau pernyataan tentang moratorium atas utang Pemerintah, dapat memicu peristiwa wanprestasi 
berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, dan karenanya secara materiil dapat merugikan kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.
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Selain itu, tidak ada jaminan bahwa peristiwa geologis atau bencana alam di masa yang akan datang tidak 
akan secara signifikan merugikan perekonomian Indonesia. Gempa bumi dahsyat, gangguan geologis 
lainnya atau bencana alam yang terkait dengan cuaca di setiap kota yang berpenduduk padat dan pusat 
keuangan di Indonesia dapat secara serius mengganggu perekonomian Indonesia dan melemahkan 
kepercayaan investor, dengan demikian, secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan. 

C.	 risiko-risiko	yang	Berkaitan	dengan	Saham	

46.	 risiko	pasar

Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan 
menjadi  fluktuatif.

Pergerakan dalam pasar modal dalam negeri dan internasional, kondisi ekonomi, nilai devisa dan suku 
bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan. Saham dan dividen 
Perseroan, apabila ada, akan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi dalam nilai tukar antara 
Rupiah dan mata uang lainnya dapat mempengaruhi nilai hasil valuta asing yang akan diterima oleh 
pemegang saham asing atas penjualan Saham Perseroan dan nilai pembagian dividen valuta asing. 

Tidak ada pasar umum untuk saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Perseroan telah memperoleh 
persetujuan listing pendahuluan dari Bursa Efek Indonesia untuk mencatatkan Saham Perseroan dan 
didaftarkan pada Bursa Efek Indonesia. Pencatatan tersebut tidak menjamin bahwa pasar perdagangan 
untuk saham Perseroan akan berkembang mengikuti likuiditas dari pasar tersebut untuk Saham Perseroan.

Harga dari Saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi tergantung pada banyak 
faktor, termasuk:

• persepsi prospek untuk usaha dan kegiatan operasi Perseroan serta industri pertambangan batubara 
secara umum;

• perbedaan antara hasil keuangan dan hasil operasional aktual Perseroan dan hasil yang diharapkan 
oleh para investor dan analis termasuk perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini;

• perubahan dalam rekomendasi atau persepsi analis dari  Perseroan atau  Indonesia;
• perubahan dalam kondisi ekonomi, politik atau pasar secara umum di Indonesia;
• penjualan di masa yang akan datang oleh pemegang saham pengendali Perseroan;
• hasil dari litigasi yang belum diputuskan atau yang diancamkan;
• perubahan dalam harga efek bersifat ekuitas dari pasar modal asing (khususnya Asia) dan pasar 

modal yang sedang tumbuh; dan 
• fluktuasi harga pasar saham yang lebar. 

Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang secara signifikan di bawah Harga 
Penawaran. Volatilitas dalam harga dari Saham Perseroan dapat disebabkan oleh faktor-faktor di luar 
kendali Perseroan yang tidak berkaitan atau tidak seimbang dengan hasil kegiatan operasi Perseroan. 
Mungkin sulit untuk menilai kinerja Perseroan terhadap tolok ukur dalam negeri atau internasional. 
Meskipun saat ini dimaksudkan bahwa Saham Perseroan akan tetap tercatat di BEI, tidak ada jaminan 
bahwa Saham Perseroan akan tetap tercatat.

manaJemen	PerSerOan	menYaTaKan	BaHwa	SemUa	rISIKO	YanG	DIHaDaPI	OLeH	
PerSerOan	DaLam	meLaKSanaKan	KeGIaTan	USaHa	TeLaH	DIUnGKaPKan	Dan	
DISUSUn	BerDaSarKan	BOBOT	DarI	DamPaK	maSInG-maSInG	rISIKO	TerHaDaP	
KInerJa	KeUanGan	PerSerOan	DaLam	PrOSPeKTUS.
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VII.	 KeJaDIan	PenTInG	SeTeLaH	TanGGaL	LaPOran	
aUDITOr	InDePenDen

Kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Agustus 2010 
atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) 
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan yang perlu diungkapkan dalam 
Prospektus ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Investasi
Pada tanggal 12 Agustus 2010, BMS dan CIMB Niaga menandatangani Perubahan dan Pernyataan 
Kembali Perjanjian Pinjaman Investasi tertanggal 26 Mei 2010 yang mengubah tingkat suku bunga 
kredit menjadi dua bagian yaitu 7,75% p.a. untuk fasilitas pinjaman hingga USD17 juta dan LIBOR 
enam bulanan ditambah 4% untuk sisa fasilitas pinjaman atau sebesar USD25 juta. Perubahan 
tersebut telah menjadi efektif pada tanggal 18 Agustus 2010, setelah dicatatkan dan ditambahkan 
kedalam Perjanjian Kredit No. 57 yang telah dinotarilkan tanggal 26 Mei 2010.

2. Penurunan Tingkat Bunga Hutang
Berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 18 Agustus 2010 atas Perjanjian Fasilitas 
Kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada AKT dan BMS  tanggal 16 Desember 2009, tingkat bunga 
hutang diturunkan dari 9,75% p.a. untuk bunga USD menjadi 7,25% p.a. dan dari 15,00% p.a. untuk 
bunga Rupiah menjadi 11,25%.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo 
Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., 
Notaris Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan 
No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 
(“Akta No. 28/2010”), yang memutuskan:
• Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan 

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

• Perubahan nama Perseroan menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk; 
• Pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp10.000 menjadi Rp100 per lembar saham 

yang hanya berdampak pada bertambahnya jumlah saham, namun tidak memiliki potensi untuk 
berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan; 

• Konversi hutang yang dilakukan Perseroan kepada PT Republik Energi & Metal yang 
menghasilkan rasio utang terhadap modal Perseroan yang lebih rendah, sehingga mengurangi 
risiko gagal bayar Perseroan; 

• Peningkatan modal dasar dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi Perseroan untuk 
menambah modal disetor dan ditempatkan, seperti halnya dalam rencana Penawaran Umum 
Perdana Saham yang dilakukan Perseroan. Peningkatan modal dasar tersebut tidak berpotensi 
memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Hutang Sewa Guna Usaha
BMS telah menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT Surya Artha Nusantara Finance 
(“SAN Finance”) pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan nilai pembiayaan sebesar USD753.280. 
Atas sewa guna usaha ini dibebankan bunga efektif sebesar 9,5% p.a. dan terutang secara bulanan 
dengan tenor sewa guna usaha selama 36 bulan.
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5. Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor
Bahwa pada tanggal 20 September 2010, AKT dan PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menandatangani 
Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor untuk meningkat fasilitas dari USD20.000.000 menjadi 
USD32.000.000. Addendum ini juga mengatur tingkat bunga menjadi 7,75% p.a. dan suku bunga 
yang diturunkan ini berlaku hingga 15 Januari 2011.

6. Addendum Perjanjian Letter of Credit Domestik
Bahwa pada tanggal 20 September 2010, AKT dan PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menandatangani 
Addendum Perjanjian Letter of Credit Domestik untuk menurunkan fasilitas dari Rp 50.500 juta 
menjadi Rp 20.000 juta, berlaku hingga 3 Pebruari 2011.

7. Fasilitas kredit revolving
Pada tanggal 23 September 2010, AKT menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving dengan 
First Gulf Bank PJSC – Singapore Branch (”FGBS”) dengan fasilitas sebesar USD50 juta. Bunga 
atas fasilitas kredit ini adalah sebesar biaya modal FGBS ditambah 6.25% p.a. dan terutang secara 
bulanan dengan jangka waktu 12 bulan.

8. Kontrak Penjualan Batubara
Pada tanggal 4 Oktober 2010, AKT telah menandatangani kontrak penjualan batubara dengan 
Zhonglian Resources Company Limited (“Zhonglian”) dengan jangka waktu 1 tahun dan mulai 
berlaku sejak 1 Oktober 2010, sebanyak 1.000.000 ton. Harga jual akan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan AKT dan Zhonglian secara dan berlaku per triwulanan.

9. Kontrak Penjualan Batubara
 Pada tanggal 13 Oktober 2010, AKT telah menandatangani kontrak penjualan batubara dengan 

General Nice Group dengan jangka waktu 1 tahun, sebanyak 1.000.000 ton. Harga jual ditentukan 
berdasarkan kesepakatan AKT dan General Nice Group secara dan berlaku per triwulanan.

10.  Penarikan Fasilitas Pinjaman
Pada periode setelah tanggal Laporan Keuangan hingga 8 November 2010, BMS dan AKT telah 
melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 152.779 juta sebagai bagian dari sisa Fasilitas 
Pinjaman Investasi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada BMS berdasarkan Perubahan dan 
Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Investasi tertanggal 12 Agustus 2010 dan sisa atas 
Fasilitas Kredit Eksport oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada AKT berdasarkan Addendum 
Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor tertanggal 20 September 2010.
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VIII.	 KeTeranGan	TenTanG	PerSerOan	Dan	anaK	
PerUSaHaan

1.	 riwayat	Singkat	Perseroan	

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Borneo Lumbung Energi 
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Borneo Lumbung Energi” No. 109 tanggal 
15 Maret 2006 juncto Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar “PT Borneo Lumbung Energi” No. 
225 tanggal 28 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C–09502 HT.01.01.
TH.2006 tanggal 3 April 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 
Selatan di bawah No. 1016/BH.09.03/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan telah diumumkan dalam Tambahan 
No. 11258 Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008 (“Anggaran Dasar Perseroan”).

Perseroan beralamatkan di Menara Bank Danamon 15th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega 
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. 

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam 
akta-akta sebagai berikut:

• Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 81 tanggal 24 Juni 2008, yang 
dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,S.E.,M.Kn., Notaris di Tangerang (“Akta No. 81/2008”) dan 
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-38453.
AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU-0055509.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, yang mengubah seluruh isi ketentuan 
Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

• Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 25 tanggal 29 
Juni 2010, yang dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diterima 
dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-19289 tanggal 29 Juli 2010 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057034.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 
29 Juli 2010, yang mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No. 
25/2010”).

• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Lumbung Energi 
No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris Jakarta dan 
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.
AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di 
bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 (“Akta No. 28/2010”), 
yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan 
dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan 
Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan 
nama Perseroan menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
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Sebagaimana termaktub dalam	Akta No. 28/2010, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam 
bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa. Untuk mencapai maksud 
dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa hukum dan perpajakan, antara lain: 
a. jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi,
b. jasa konsultasi bidang pertambangan meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan baik 

umum maupun khusus, antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral, batubara, 
perminyakan dan pembangkit tenaga, sera komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya 
termasuk subbidang pertambangan lain beserta saran penunjang pertambangan dan kegiatan 
usaha yang terkait;

c. jasa konsultasi bidang teknik engineering.
2. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain:

a. batubara;
b. nikel;
c. emas.

Untuk mencapai dan maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama 
Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu:

1. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor dan impor;
2. sarana penunjang perusahaan pertambangan: penyewaan peralatan, kendaraan, barang-barang 

dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan operasi penambangan umum. 

Sejak pendiriannya sampai saat ini, Perseroan, melalui Anak Perusahaan memiliki kegiatan usaha 
melakukan investasi dan jasa manajemen khususnya pada sektor pertambangan batubara coking coal. 

2.	 Perkembangan	Kepemilikan	Saham	Perseroan

Komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah mengalami perubahan sejak pendiriannya. 
Adapun riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 
2010 dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

Tahun	2006	(Pendirian)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan 
saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 100.000	 1.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1. PT Republik Energi & Metal 99.999 999.990.000 99,999
2. Samin Tan  1 10.000 0,001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Pada tanggal 1 Mei 2006, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1 (satu) saham dalam Perseroan 
milik Samin Tan dijual kepada MKA berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 18 Mei 2006, yang 
dibuat di bawah tangan dan jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang 
saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
Perseroan No. 119 tanggal 18 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta 
dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. C-UM.02.01.10242 tanggal 20 Juni 
2006, sehingga modal dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
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Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 (%)
Jumlah Saham 	 Jumlah	nilai	nominal (rupiah)	

modal	Dasar	 	 100.000	 1.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1.  PT Republik Energi & Metal 99.999 999.990.000 99,999
2.  PT Muara Kencana Abadi 1 10.000 0,001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Tahun	2008

Pada tanggal 24 Juni 2008 telah terjadi peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar 
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), 
yang terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000 
(sepuluh ribu Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar 
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima 
miliar Rupiah), yang telah diambil bagian dan disetor penuh secara tunai oleh para pemegang saham 
Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 81/2008, sehingga modal dan susunan pemegang 
saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham		 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 50.000.000	 500.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1.  PT Republik Energi & Metal 12.499.875 124.998.750.000 99,999
2.  PT Muara Kencana Abadi 125 1.250.000 0,001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 12.500.000	 125.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 37.500.000	 375.000.000.000

Tahun	2010

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2010 tanggal 29 Juli 2010, para pemegang saham Perseroan 
telah menyetujui untuk melakukan konversi hutang kepada REM sebesar Rp100.000.000.000 (seratus 
miliar Rupiah) menjadi modal Perseroan dengan nilai konversi Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) 
untuk tiap saham hasil konversi, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan/
disetor dalam Perseroan dari yang semula sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar 
Rupiah) menjadi sebesar Rp127.000.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah), sehingga modal 
dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 50.000.000	 500.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1.  PT Republik Energi & Metal 12.699.875 126.998.750.000 99,99901
2.  PT Muara Kencana Abadi 125 1.250.000 0,00098
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 12.700.000	 127.000.000.000	 100,0000
Saham	Dalam	Portepel	 37.300.000	 373.000.000.000

Pada tanggal 16 Agustus 2010, para pemegang saham Perseroan telah mengadakan RUPS dan telah 
menyetujui hal-hal, antara lain:

1.  meningkatkan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus 
miliar Rupiah) menjadi Rp5.308.000.000.000 (lima triliun tiga ratus delapan miliar Rupiah);

2.  mengubah nilai nominal saham Perseroan dari yang semula sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) 
per saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham;dan

3.  konversi hutang kepada REM sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) 
menjadi modal Perseroan dengan nilai konversi Rp100 (seratus Rupiah) untuk tiap saham baru 
dengan nilai nominal saham Rp 100 (seratus Rupiah) per saham; 
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sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2010, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 

Keterangan	 nilai	nominal	rp100	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 53.080.000.000 5.308.000.000.000 
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
1.  PT Republik Energi & Metal 13.269.987.500 1.326.998.750.000 99,9999
2.  PT Muara Kencana Abadi 12.500 1.250.000 0,0001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 13.270.000.000	 1.327.000.000.000	 100,0000
Saham	Dalam	Portepel	 39.810.000.000	 -	 -

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 
yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, saham yang diterbitkan merupakan saham 
hasil konversi atas hutang Perseroan kepada REM menjadi setoran modal sejumlah Rp1.200.000.000.000 
(satu triliun dua ratus miliar Rupiah). Atas konversi ini Perseroan telah menerbitkan sebanyak 
12.000.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan nilai konversi Rp 100 
per saham dengan tujuan meningkatkan likuiditas dari saham-saham Perseroan yang akan diterbitkan 
dalam rangka Penawaran Umum.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan tidak mengalami perubahan hingga diterbitkannya 
Prospektus ini.

3.	 Pengurusan	dan	Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 28/2010, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat masing-
masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana yang bersangkutan 
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, 
kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT Borneo 
Lumbung Energi & Metal Tbk No. 3 tanggal 3 September 2010 dan telah diterima dan dicatat di dalam 
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-24082 tanggal 23 September 2010 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069428.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 September 2010, 
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan	Komisaris	
Komisaris Utama :  Syamsir Siregar
Komisaris  :  Silvanus Yulian Wenas
Komisaris  :  Moch. Djatmiko
Komisaris Independen :  Anton Budi Setiawan Hudyana
Komisaris Independen :  Soesanto Loekman
Komisaris Independen :  Mangantar S. Marpaung

Direksi	 	
Direktur Utama :  Samin Tan
Direktur Umum :  Maxwell Armand
Direktur Pemasaran :  Kenneth Raymond Allan
Direktur Operasi :  David Alister Tonkin
Direktur (Corporate Secretary)* :  Geroad Panji Alamsyah 
Direktur Keuangan :  Eva Novita Tarigan
*) Direktur Tidak Terafiliasi
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Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:

Dewan	Komisaris	

Syamsir	Siregar,	Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 69 tahun. Menyelesaikan pendidikan 
militer A.M.N, dan Dasar Para pada tahun 1965, Sussarcab IF pada tahun 1966, 
Desfatcher, Pandu Udara, Raider dan Suspa Intel pada tahun 1967, Suslapa 
pada tahun 1972 dan Seskoad pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain 
yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- KA BIA pada tahun 1995
- PATI Mabes ABRI pada tahun 1997
- KA BIN pada tahun 2004 
- Komisaris Utama Perseroan tahun 2010 – sekarang 

Silvanus	Yulian	wenas,	Komisaris 

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan 
Polri Akpol pada tahun 1947, PTIK pada tahun 1985, Seskoad pada tahun 1990 
dan Sesko ABRI pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Dirsamapta Mabes Polri pada tahun 2000
- Kapolda Kaltim pada tahun 2001
- KakorBrimob Polri pada tahun 2002
- Deputi Kapolri Bidang Operasi pada tahun 2009
- Komisaris Perseroan tahun 2010 – sekarang

moch.	Djatmiko,	Komisaris 

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
di bidang Hukum dari PTIK/Universitas Bhayangkara pada tahun 1991 dan 
Pasca Sarjana di bidang Pemerintahan dari Universitas Satyagama pada tahun 
2001. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Kepolisian yaitu, Akabri Pol 
pada tahun 1973, Dikjurpa Intel pada tahun 1981, PTIK pada tahun 1983, Dikjur 
Patur pada tahun 1986, Akta IV pada tahun 1989, Sespimpol dan Suspamen 
Senior IPP pada  tahun 1990, Sesko ABRI pada tahun 1997, Sussospol ABRI 
dan Sussospol ABRI ES.I/II pada tahun 1997, Diklat SAR Auditing BPKP pada 
tahun 2003 dan KSA Lemhannas pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- AAM TK.III/SusopsItsus ITJEN Polri pada tahun 2001 – 2002
- Irbid Jemen Ops II Itwil III Itwasum Polri pada tahun 2002 – 2004
- Dir Rendal Giat ops Deputi-II BIN pada tahun 2004 – 2005
- Kapusdiklat BIN pada tahun 2005 – 2006
- Inspektur Utama BIN 2006 – 2009
- Pensiun dari Polri pada tahun 2009
- Komisaris Perseroan tahun 2010 – sekarang
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anton	Budi	Setiawan	Hudyana,	Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
dari Dutch Banking Institution, Amsterdam.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Relationship Manager, Pierson, Heldring Pierson N.V. Rotterdam Branch, 

Holland, pada tahun 1978 – 1983 
- Manager, Real Estate/Project Financing Citibank N.A. Jakarta pada tahun 

1983 – 1987 
- Corporate Bank Head, Standard Chartered Bank, Jakarta Branch pada 

tahun 1987 – 1990 
- Direktur Utama PT Stacoduta Finance pada tahun 1990 – 1991
- Direktur Utama PT Bank Arta Prima pada tahun 1991 – 1992
- Komisaris PT Bank Arta Prima pada tahun 1997 – 1999
- Direktur Utama PT Bank Artha Graha pada tahun 1993 – 2004
- Penasehat PT Bank Artha Graha pada tahun 2004 – 2005
- Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk. pada tahun 2005 – 2007
- Komisaris PT Barito Pacific Tbk. pada tahun 2007 – 2009
- Komisaris PT Sierad Produce Tbk. pada tahun 2009 – 2010
- Presiden Komisaris PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. tahun 2010
- Komisaris Independen Perseroan tahun 2010 – sekarang

Soesanto	Loekman,	Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 79 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi dari Universitas Indonesia. 

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Chairman KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan pada tahun 1992 – 1997
- Advisor to Eecutive Committee KPMG pada tahun 1997 – 1999
- Senior Tax Advisor di Deloitte Touche pada tahun 1999 – 2002
- Anggota Komite Audit PT Intiland Tower Tbk. pada tahun 2003 – sekarang
- Senior Tax Advisor di MS Taxes pada tahun 2003 – sekarang
- Komisaris Independen Perseroan tahun 2010 – sekarang

mangantar	S.	marpaung,	Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
di bidang Pertambangan dari Akademi Geologi dan Pertambangan pada tahun 
1976.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Komisaris PT Timah Investasi Mineral pada tahun 2004 – 2008
- Komisaris PT Eksplomindo pada tahun 2008 – 2009
- Chairman of Indonesian Mining Fire and Rescue pada tahun 2000 - sekarang
- Ketua ESDM Siaga Bencana pada tahun 2008 - sekarang
- Penasehat “PERHAPI” (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) pada 

tahun 2009 – sekarang
- Komisaris Independen Perseroan tahun 2010 – sekarang
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Direksi

Samin	Tan,	Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
di bidang Ekonomi dari Universitas Tarumanegara tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain 
yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Head of Tax and Corporate Recovery Division, Deloitte Touche, Management 

& Tax Consultant Jakarta pada tahun 1998 – 2002
- Presiden Direktur PT Renaissance Capital Asia pada tahun 2002 – sekarang
- Direktur Utama Perseroan tahun 2010 – sekarang

maxwell	armand,	Direktur Umum

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Diploma 
III di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Jayabaya pada tahun 
1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Komisaris PT Media Sarana Harapan pada tahun 2000 – sekarang
- Komisaris Utama PT Lintas Inti Mandiri Artha pada tahun 2001 – sekarang
- Komisaris PT Renaissance Capital pada tahun 2002 – sekarang
- Komisaris PT Kawasan Industri Jababeka pada tahun 2003 – 2004
- Komisaris PT Tunggal Yudi Sawmill & Plywood pada tahun 2006 – sekarang 
- Komisaris PT Bokornias Wahana Makmur pada tahun 2007 – sekarang
- Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang

Kenneth	raymond	allan,	Direktur Pemasaran

Warga Negara Australia. Saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
di bidang Akuntansi dari Royal Melbourne Institut of Technology pada tahun 
1979 dan meraih gelar Chartered Accountant dari Australia pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Auditor/Tax Consultant KPMG 1980 – 1999
- Tax/Debt Restructuring Consultant Deloitte Touche tahun 1999 – 2003 - 

Tax Consultant di MS Taxes tahun 2003 – 2010
- Consultant di RCA tahun 2010 – sekarang
- Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang

David	alister	Tonkin,	Direktur Operasi

Warga Negara Australia. Saat ini berusia 65 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
di bidang Mechanical Engineering dari Darling Downs Institut of Advance 
Education pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Pengalaman yang 
dimilikinya antara lain yaitu:
- Senior Supervisor and management positions in coal processing and 

operations management  di Utah Development Company dan BHP Australia 
Coal selama 22 tahun

- Consulting technical services, coal & mineral industries di negara Australia, 
Indonesia, Cina dan Filipina selama 23 tahun.

- Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang
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Geroad	Panji	alamsyah,	Direktur (Corporate Secretary)

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana 
di bidang Jurnalisme dari University of the Philippines pada tahun 1982. 
Memperoleh gelar Master of Arts in Political Science dari Far Eastern University, 
Philippines pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Head of Corporate Affairs PT Philip Morris Indonesia pada tahun 1999 – 

2003
- Senior Officer, Bureau of Economic Integration, ASEAN Secretariat pada 

tahun 2003 – 2005
- Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk. pada tahun 2005 – 2007
- Chief Corporate Secretary BOSOWA Corporation pada tahun 2007 – 2009
- Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang

eva	novita	Tarigan,	Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 35 tahun. Memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan Pasca 
Sarjana di bidang Manajemen Internasional dari Thunderbird School of Global 
Management pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang 
pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Auditor di KAP Hans Tuanakotta Mustofa pada tahun 1998 – 2000
- Senior Analyst di Deloitte Corporate Finance pada tahun 2001 – 2002
- Director di RCA pada tahun 2002 – 2009
- Komisaris di BMS pada tahun 2010 – sekarang
- Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang

Penunjukan seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. 
IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Dewan Komisaris, Direksi dan 
senior manajemen menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus dan tunjangan lainnya. Penetapan 
remunerasi dimasa akan datang akan dilakukan melalui mekanisme RUPS Perseroan.

Sekretaris Perusahaan 

Untuk memenuhi ketentuan peraturan BAPEPAM Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris 
Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Geroad Panji Alamsyah sebagai 
Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010, sebagaimana termaktub dalam 
Surat Keputusan Direksi Perseroan No. MA/010710 tanggal 1 Juli 2010. 

Komite Audit

Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam 
No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek 
Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan 
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan 
akan membentuk Komite Audit selambat-lambatnya pada RUPS selanjutnya atau dalam jangka waktu 
6 (enam) bulan setelah tercatatnya saham Perseroan di BEI, mana yang lebih cepat.
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4.	 Sumber	Daya	manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi 
keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta 
mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan 
profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan 
karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan 
dinamika industri.

Pada tanggal 3 September 2010, 30 Juni 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008, Perseroan 
dan Anak Perusahaan memiliki sumber daya manusia berturut-turut sejumlah 1.360 orang, 1.225 orang, 
833 orang  dan 164 orang dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi	Karyawan	menurut	Jenjang	Pendidikan

Uraian
	 3	September	2010	 30	Juni	2010

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 	Perusahaan	
SD     -     150   150  11%  -     154   154  13%
SLTP     -     195   195  14%  -     193   193  16%
SLTA     -     889   889  65%  -     770   770  63%
Diploma    -     39   39  3%  -     28   28  2%
Sarjana    -     70   70  5%  -     68   68  6%
Pasca Sarjana   5   12   17  1%  1   11   12  1%
Jumlah	 		 	 5		 	1.355		 	1.360		 100%	 	1		 	1.224		 	1.225		 100%

Uraian
	 31	Desember	2009	 31	Desember	2008

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 Perusahaan	
SD     -     125   125  15%  -     23   23  14%
SLTP     -     141   141  17%  -     30   30  18%
SLTA     -     475   475  57%  -     101   101  62%
Diploma    -     8   8  1%  -     2   2  1%
Sarjana    -     67   67  8%  1     7  8  5%
Pasca Sarjana   1   16   17  2%  -   -   -  0%
Jumlah	 	 	 1	 	832		 	833		 100%	 1	 	163		 	164		 100%

Komposisi	Karyawan	menurut	Jenjang	Usia

Uraian
	 3	September	2010	 30	Juni	2010

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 Perusahaan	
18 - 30 tahun   -     415   415  31%  -     415   415  34%
31 - 40 tahun   -     568   568  42%  -     433   433  35%
41 - 50 tahun   3   209   212  16%  1   211   212  17%
Diatas 50 tahun   2   163   165  12%  -     165   165  13%
Jumlah	    5   1.355   1.360  100%  1   1.224   1.225  100%

Uraian
	 31	Desember	2009	 31	Desember	2008

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 		 Perusahaan	
18 - 30 tahun   -     267   267  32%  -     36   36  22%
31 - 40 tahun   -     375   375  45%  -     77   77  47%
41 - 50 tahun   1   132   133  16%  1   30   31  19%
Diatas 50 tahun   -     58   58  7%  -     20   20  12%
Jumlah	    1   832   833  100%  1   163   164  100%
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Komposisi	Karyawan	menurut	Jabatan	Fungsional

Uraian
	 3	September	2010	 30	Juni	2010

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 	Perusahaan	
Operations            -            1.114    1.114  82%  -     1.024   1.024  84%
Finance & Administration -                40        40  3%  -     37   37  3%
Corporate & Site Support 5              60        65  5%  1   42   43  4%
Barging, Transporta-tion 
& Sales            -               103      103  8%  -     88   88  7%
HR & General Adm.           -                38        38  3%  -     33   33  3%
Jumlah	 													 5		 								1.355		 		1.360		 100%	 	1		 	1.224		 	1.225		 100%

Uraian
	 31	Desember	2009	 31	Desember	2008

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 	Perusahaan	
Operations            -                  696      696  84%           -                 136      136  83%
Finance & Administration - 27        27  3%           -                        10        10  6%
Corporate & Site Support 1                      28        29  3%             1                        4          5  3%
Barging, Transporta-tion 
& Sales            - 59        59  7%           -                        10        10  6%
HR & General Adm.           -                   22        22  3%           -                     3          3  2%
Jumlah	 													 1		 												832		 				833		 100% 												1		 												163		 				164		 100%

Komposisi	Karyawan	menurut	Status	Hubungan	Kerja	

Uraian
	 3	September	2010	 30	Juni	2010

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 Perusahaan	
Tetap              5             856      861  63%             1                773      774  63%
Kontrak            -               499      499  37%           -                  451      451  37%
Jumlah	 												 5		 								1.355		 		1.360		 100%	 												1		 											1.224		 		1.225		 100%

Uraian
	 31	Desember	2009	 31	Desember	2008

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 	Perusahaan	
Tetap               1               525      526  63%             1               103      104  63%
Kontrak             -                  307      307  37%           -                   60        60  37%
Jumlah	 													 1		 														832		 				833		 100%	 												1		 													163		 				164		 100%

Komposisi	Karyawan	menurut	Jenjang	Jabatan

Uraian
	 3	September	2010	 30	Juni	2010	

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 	Perusahaan	
Manajer              5             121      126  9%             1             109      110  9%
Staf             -            1.234    1.234  91%           -               1.115    1.115  91%
Jumlah	 													 5		 								1.355		 		1.360		 100%	 												1		 											1.224		 		1.225		 100%

Uraian
	 31	Desember	2009	 31	Desember	2008

	 	 	 	 Perseroan	 anak		 Jumlah	 %	 Perseroan	 anak	 Jumlah	 %
	 	 	 	 	 Perusahaan	 	 	 	 Perusahaan	
Manajer              1        74        75  9%             1                  15        16  9%
Staf             -                758      758  91%           -                148      148  91%
Jumlah	 													 1		 													832		 				833		 100%	 												1		 														163		 				164		 100%
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Tenaga	asing	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 6 orang tenaga 
kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:

no	 nama	 warga	negara	 Keahlian	 no.	KITaS	 masa	Berlaku	 no.	ImTa	 masa	
	 	 	 	 	 	 	 	 Berlaku
1. David Alister  Australia Project 2C11JE7271-J 22 Juli 2011 Kep.21101/ Juli 2011
 Tonkin*  Management   Men/B/IMTA/
       2010 
2. Martin Paul* Inggris Plant &  2C11JF1514-J 20 Juli 2011 Kep.21210/ Juli 2011
    Equipment    Men/B/IMTA/
       2010 
3. Biswas  India Coal Quality 2C21JE4105AH   14 November Kep.11345/ 14 November
 Bijitendra*  Specialist  2010 Men/P/IMTA/ 2010
       2009
       Kep.12680/Men/
       P/IMTA/2010 
4. Kenneth  Australia Marketing 2C11JE6449-J 05 Februari Kep.19881/Men/ Januari 2011
 Raymond     2011 B/IMTA/2010
 Allan**     
5. Bravo Merlyn  Filipina Quality Control 2C11JE6754-J 13 Februari Kep.20406/Men/ Februari 2011
 Buco**  for Financial &   2011 B/IMTA/2010
    Tax     
6. Stubbs Douglas  Australia Project 2C11JE9477-J 22 September Kep.27973/Men/ September
 Stub***  2011    B/IMTA/2010 2011
*)  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep 09375/PPTK/PTA/2010 tanggal 

2 Juni 2010 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada AKT.
**)  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep. 10212/PPTK/PTA/2010 tanggal 

14 Juni 2010 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perseroan.
***)  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep.15100/PPTK/PTA/2010 tanggal 

3 September 2010 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja pada AKT.

Penggajian tenaga kerja Perseroan saat ini telah sesuai dengan upah minimum yang berlaku yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Karyawan khusus di bidangnya yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan 
kegiatan operasional atau usaha Perseroan yaitu Syahrunsyah Syahbudin yang menjabat sebagai Direktur 
AKT dengan keahlian khusus dalam bidang Teknik Pertambangan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang 
ketenagakerjaan. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama 
dengan karyawan karena tidak terdapat Serikat Pekerja dalam Perseroan dan Anak Perusahaan.

Kesejahteraan	Karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. 
Fasilitas dan program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• Fasilitas kesehatan baik untuk karyawan dan keluarga;
• Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek);
• Tunjangan hari raya;
• Jaminan asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa;
• Santunan kematian;
• Tunjangan cuti dan cuti panjang;
• Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
• Fasilitas rumah dan mobil dinas serta pulsa telepon genggam bagi karyawan tertentu;
• Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
• Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Insentif Keselamatan dan Produksi;
• Tunjangan pengganti uang makan;
• Fasilitas kantin;
• Fasilitas olah raga, kesenian, keagamaan, dan rekreasi; dan lain lain.
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rekrutmen	dan	Pelatihan

Sesuai dengan isi PKP2B, Perseroan telah menyetujui untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan 
bagi penduduk setempat, mendorong dan mengembangkan usaha lokal, dan memastikan adanya 
transfer pengetahuan ke masyarakat Indonesia. Perseroan juga diwajibkan untuk memberikan program 
pelatihan yang komprehensif bagi karyawan berkebangsaan Indonesia. Tergantung pada level pekerjaan 
karyawannya, seluruh karyawan Perseroan secara berkala menghadiri program pelatihan in-house terkait 
topik-topik: kesehatan dan keselamatan, attitude, kepemimpinan dan management and technical skills. 

Komitmen Perseroan terkait pelatihan merupakan modal penting bagi karyawan untuk mendapatkan 
promosi dan membantu mengurangi employee turnover. Perseroan memiliki kebijakan untuk merekrut 
skilled and unskilled workers dari penduduk di sekitar area konsesi. Selain itu, sebagian dari kontraktor 
Perseroan juga diwajibkan untuk merekrut karyawannya dari penduduk lokal, yang dipercaya akan 
membantu meningkatkan hubungan baik dengan penduduk di sekitar area konsesi. 

5.	 Struktur	Organisasi	Perseroan
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6.	 Struktur	Kepemilikan	Perseroan	dan	anak	Perusahaan	

7.	 Keterangan	Singkat	mengenai	anak	Perusahaan	Perseroan

7.1.		PT	asmin	Koalindo	Tuhup	(“aKT”)

a.	 riwayat	Singkat	

PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) berkedudukan di Jakarta Selatan, pertama kali didirikan dengan nama 
PT Swabara Guna sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Swabara Guna” No. 52 
tanggal 11 September 1992 juncto Akta Pemasukan dan Pengunduran Pesero Pendiri serta Perubahan 
Anggaran Dasar “PT Swabara Guna” No. 15 tanggal 5 April 1993, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto 
S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat 
Keputusan No.C2-4105.HT.01.01.TH.93 tanggal 3 Juni 1993 serta telah didaftarkan dalam buku register 
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 664/A.PT/HKM/1993/PN.Jkt.Sel tanggal 
5 Agustus 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4418 Berita Negara Republik Indonesia No. 
76 tanggal 21 September 1993 (“Akta Pendirian/Anggaran Dasar AKT”). 

AKT beralamatkan di Menara Bank Danamon 15th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega 
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Anggaran Dasar AKT telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-
akta sebagai berikut:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham “PT Swabara Guna” No. 20 tanggal 
25 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta 
No. 20/1998) dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan 
No. C2-12304.HT.01.04.TH.98 tanggal 28 Agustus 1998 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 3521/BH.09.03/
XI/98 tanggal 24 November 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1403 Berita Negara 
Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1999 (“Akta No. 20/1998”), yang mengubah nama AKT 
dari yang semula “PT Swabara Guna” menjadi “PT Asmin Koalindo Tuhup” serta mengubah seluruh 
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isi ketentuan Anggaran Dasar AKT untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Asmin Koalindo 
Tuhup No. 20 tanggal 16 April 2007, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di 
Jakarta (“Akta No. 20/2007) dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat 
Keputusan No. W.7-06012.HT.01.04-TH.2007 tanggal 4 Juni 2007 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 548/
RUB.09.03/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 (“Akta No. 20/2007”), yang mengubah status AKT dari yang 
semula Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing serta mengubah seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar AKT;

c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asmin Koalindo Tuhup No. 3 tanggal 4 
Desember 2007, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. C-UM.HT.01.10-5802 tanggal 12 Desember 2007, 
yang mengubah Pasal 10, Pasal 13, Pasal 22, dan Pasal 25 Anggaran Dasar AKT;

d. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asmin Koalindo Tuhup No. 21 
tanggal 11 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta  (“Akta 
No. 21/2009”) dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan 
No. AHU-07667.AH.01.02.TH.2009 tanggal 16 Maret 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0009155.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 (“Akta No. 
21/2009”), yang mengubah seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar AKT untuk disesuaikan dengan 
UUPT.

B.	 Kegiatan	Usaha	

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2009, maksud dan tujuan AKT adalah bergerak di bidang 
pertambangan batubara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AKT dapat melaksanakan kegiatan 
usaha sebagai berikut:
a. mengadakan survei, penggalian pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan hasil-hasilnya serta 

pengangkutan dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat antara AKT dengan Pemerintah Republik Indonesia;

b. melaksanakan setiap dan seluruh kegiatan, hal usaha dan aktivitas yang berhubungan, sama dengan 
atau mendorong tercapainya hal tersebut di atas, dengan tunduk kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam PKP2B, izin-izin AKT antara lain:

1) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tertanggal 21 Mei 1999 Amandemen 
PKP2B tanggal 21 Maret 2007; 

2) Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/30/DJB/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Permulaan 
Tahap Kegiatan Produksi pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
PT Asmin Koalindo Tuhup (seluas 21.630 Ha);

3) Keputusan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 36.K/37.04/DBT/2009 tanggal 
29 Januari 2009 tentang Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan 
Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Umum PT Asmin Koalindo Tuhup;

4) Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1042/37.04/DBT/2009 
tanggal 7 Agustus 2009 tentang Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak;

5) Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Kepala Pelaksana Inspeksi 
Tambang No. 1726/37.04/DBT/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Persetujuan Pembangunan 
Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair;

6) Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 2032/37.04/DBT/2009 
tanggal 4 Desember 2009 tentang Persetujuan Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar 
Cair;

7) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK 307/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 
tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kepada PT Asmin Koalindo Tuhup Untuk Eksploitasi 
Tambang Batubara dan Sarana Penunjangnya Seluas 1.050,65 Ha pada Kawasan Hutan Produksi 
Tetap di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
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8) Keputusan Bupati Murung Raya No. 551.3.31/372/Dishubpartel/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang 
Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Sungai Pedalaman PT Asmin Koalindo Tuhup di Desa 
Muara Tuhup Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya;

9) Keputusan Bupati Murung Raya No. 551.3.31/373/Dishubpartel/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang 
Penetapan Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Sungai Pedalaman PT Asmin Koalindo Tuhup di 
Desa Muara Tuhup Kec. Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

10) Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informtika Kabupaten Murung Raya No. 551.3/20/
LLASD/Dishubkominfo/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Izin Operasi Pelabuhan Pengumpan 
Sungai Pedalaman;

11) Keputusan Bupati Murung Raya No. 188.45/131/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Penetapan Izin 
Pelabuhan Pengumpan Sungai Pedalaman PT Asmin Koalindo Tuhup di Desa Muara Tuhup Kec. 
Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

12) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/191/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Batubara AKT Seluas 18.630 Ha berlokasi Kabupaten 
Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.

C.	 Struktur	Permodalan	dan	Kepemilikan	Saham	

Komposisi permodalan dan kepemilikan saham AKT telah mengalami perubahan sejak pendiriannya. 
Adapun riwayat perkembangan kepemilikan saham AKT sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2010 
adalah sebagai berikut: 

Tahun	1993	

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian AKT pada saat pendirian, struktur permodalan dan 
kepemilikan saham AKT adalah sebagai berikut:

Keterangan	 	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham:   
1. PT Mercanta International 1.999 1.999.000.000 99,95
2. PT Grafen Invesindo Finance  1 1.000.000 0.05
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 -	 -

Pada tanggal 3 Juni 1993, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan 
puluh delapan) saham dalam AKT milik PT Mercanta International kepada PT Grafen Invesindo Finance 
sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 3 Juni 1993, yang dibuat di bawah 
tangan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham AKT menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham:   
1. PT Grafen Invesindo Finance 1.999 1.999.000.000 99,95
2. PT Mercanta International 1 1.000.000 0,05
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 -	 -

Tahun	1994

Pada tanggal 27 Desember 1994, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1.999 (seribu sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan) saham dalam AKT milik PT Grafen Invesindo Finance kepada PT Mercanta 
International berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 27 Desember 1994, yang dibuat di 
bawah tangan. Jual beli saham ini telah disetujui oleh para pemegang saham AKT berdasarkan Akta 
No.2 tanggal 3 Oktober 2996 yang dibuat di hadapan Agus Hashim, Notaris di Jakarta, sehingga struktur 
permodalan dan kepemilikan saham AKT menjadi sebagai berikut:
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Keterangan	 	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
Jumlah Saham	 Jumlah	nilai	nominal (rupiah)	

modal	Dasar	 	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham:   
1. PT Mercanta International 2.000 2.000.000.000 100,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 -	 -

Tahun	1998

Pada tahun 1998, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dalam AKT milik 
PT Mercanta International, yaitu: 

• sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham dijual kepada PT Asminco Bara Utama; dan
• sebanyak 800 (delapan ratus) saham dijual kepada PT Kalimaya Energitama dan jual beli saham 

tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham AKT sebagaimana termaktub 
dalam Akta No. 20/1998, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham AKT menjadi sebagai 
berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham:   
1. PT Asminco Bara Utama 1.200 1.200.000.000 60,00
2. PT Kalimaya Energitama 800 800.000.000 40,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Tahun	2004

Pada tahun 2004, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham dalam AKT 
milik PT Asminco Bara Utama kepada PT Asmin Pembangunan Pratama dan jual beli saham tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham AKT sebagaimana termaktub dalam akta 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AKT No. 30 tanggal 30 April 2004, yang dibuat 
oleh Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH 
di bawah No. C-UM.02.01.5677 tanggal 18 Mei 2004, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan 
saham AKT menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 ?2.000	 2.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham:   
1. PT Asmin Pembangunan Pratama 1.200 1.200.000.000 60,00
2. PT Kalimaya Energitama 800 800.000.000 40,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Kemudian pada tanggal 29 Juli 2004, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 2.000 (dua ribu) saham 
dalam AKT, yaitu: 

• sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham milik PT Asmin Pembangunan Pratama dijual kepada PT 
Bahana Karya Unggul; dan 

• sebanyak 800 (delapan ratus) saham milik PT Kalimaya Energitama dijual kepada PT Dian Paramitra 
Sejahtera berdasarkan Deed of Shares Transfer (Akta Jual Beli Saham) No. 17 tanggal 29 Juli 2004, 
yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta dan jual beli saham tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham AKT sebagaimana termaktub dalam akta 
Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Asmin Koalindo Tuhup No. 12 
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tanggal 23 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. C-UM.02.01.8635 tanggal 22 Juli 
2004, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham AKT menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 Jumlah	Saham		 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1. PT Bahana Karya Unggul 1.200 1.200.000.000 60,00
2. PT Dian Paramitra Sejahtera 800 800.000.000 40,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Tahun	2007

Pada tanggal 16 April 2007, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dalam 
AKT, yaitu: 

• sebanyak 1.000 (seribu) saham dalam AKT milik PT Bahana Karya Unggul dijual kepada Transasia 
Mineral Limited  berdasarkan Deed of Share Transfer No. 17 tanggal 16 April 2007, yang dibuat di 
hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; 

• sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam AKT milik PT Bahana Karya Unggul dijual kepada Bondline 
Limited berdasarkan Deed of Share Transfer No. 18 tanggal 16 April 2007, yang dibuat di hadapan 
Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;

• sebanyak 800 (delapan ratus) saham milik PT Dian Paramitra Sejahtera dijual kepada Bondline 
Limited berdasarkan Deed of Share Transfer No. 19 tanggal 16 April 2007, yang dibuat di hadapan 
Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta dan jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari 
para pemegang saham AKT sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2007, sehingga struktur 
permodalan dan kepemilikan saham AKT menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
	 	 	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1. Transasia Mineral Limited 1.000 1.000.000.000 50,00
2. Bondline Limited 1.000 1.000.000.000 50,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Tahun	2008

Pada tanggal 18 April 2008, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 600 (enam ratus) saham dalam 
AKT, yaitu:

• sebanyak 300 (tiga ratus) saham dalam AKT milik Transasia Minerals Limited dijual kepada Perseroan 
berdasarkan Deed of Share Transfer No. 22 tanggal 18 April 2008, yang dibuat di hadapan Mala 
Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan

• sebanyak 300 (tiga ratus) saham dalam AKT milik Bondline Limited dijual kepada Perseroan, 
berdasarkan Deed of Share Transfer No. 23 tanggal 18 April 2008, yang dibuat di hadapan Mala 
Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari para 
pemegang saham AKT sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham AKT No. 24 tanggal 18 April 2008, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di 
Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-13535 
tanggal 30 Mei 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042773.
AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham 
AKT menjadi sebagai berikut:
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Keterangan	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 (%)
Jumlah Saham	 Jumlah	nilai	nominal (rupiah)	

modal	Dasar	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1. Transasia Minerals Limited 700 700.000.000 35,00
2. Bondline Limited 700 700.000.000 35,00
3. Perseroan 600 600.000.000 30,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Tahun	2009

Pada tanggal 20 Desember 2009, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) 
saham dalam AKT, yaitu: 

• sebanyak 700 (tujuh ratus) saham dalam AKT milik Bondline Limited dijual kepada Perseroan 
berdasarkan akta Pengalihan Saham No. 36 tanggal 20 Desember 2009, yang dibuat di hadapan 
Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat; 

• sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) saham dalam AKT milik Transasia Minerals Limited dijual 
kepada Perseroan berdasarkan akta Pengalihan Saham No. 37 tanggal 20 Desember 2009, yang 
dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat; dan

• sebanyak 20 (dua puluh) saham dalam AKT milik Transasia Minerals Limited dijual kepada MKA 
berdasarkan akta Pengalihan Saham No. 38 tanggal 20 Desember 2009, yang dibuat di hadapan 
Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan jual beli saham tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari para pemegang saham AKT sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan 
Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham AKT No. 35 tanggal 20 Desember 2009, yang 
dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat serta telah diterima dan dicatat 
di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-04866 tanggal 25 Februari 2010, sehingga 
struktur permodalan dan kepemilikan saham AKT sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 
sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 2.000	 2.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	 100,00
Pemegang Saham:   
1. Perseroan 1.980 1.980.000.000 99,00
2. PT Muara Kencana Abadi 20 20.000.000 1,00
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 2.000	 2.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -

 
D.	 Pengurusan	dan	Pengawasan	

Sebagaimana termaktub dalam akta	Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti 
Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT 
Asmin Koalindo Tuhup No. 5 tanggal 16 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di 
Jakarta Timur dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-21208 
tanggal 18 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061903..
AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 juncto akta	Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang 
Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT Asmin Koalindo 
Tuhup No. 12 tanggal 31 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur 
dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-22718 tanggal 1 
September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065893.AH.01.09.
Tahun 2010 tanggal 1 September 2010,   susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKT pada saat 
prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
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Dewan	Komisaris:
Presiden Komisaris :  Syamsir Siregar 
Komisaris :  Silvanus Yulian Wenas
Komisaris :  Moch. Djatmiko
Komisaris :  Gunawan Tue

Direksi: 
Presiden Direktur :  Maxwell Armand
Direktur :  Kenneth Raymond Allan 
Direktur :  David Alister Tonkin
Direktur :  Syahrunsyah Syahbuddin
Direktur :  Benny Ekayana Soetanto

e.	 Ikhtisar	Data	Keuangan	Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting AKT yang diperoleh dari laporan keuangan pada dan untuk 
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana 
& Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

dalam Dolar AS
Uraian	 30	Juni	 	 31	Desember
	 2010	 2009	 2008	 2007
Aset lancar 95.047.774 28.399.813 3.674.726 161.085
Aset tidak lancar 167.895.062 153.246.990 100.678.849 20.886.671
Jumlah aset 262.942.836 181.646.803 104.353.575   21.047.756 
Kewajiban lancar 159.395.829  63.673.922   42.492.320  968.861
Kewajiban tidak lancar 101.388.181 123.617.511  63.012.256 20.658.054
Jumlah kewajiban 260.784.010 187.291.433  105.504.576   21.626.915 
Jumlah ekuitas 2.158.826  (5.644.630)  (1.151.001)  (579.159)
Penjualan 116.942.529  19.284.723   -   - 
Laba kotor 47.031.910  6.744.207   -   - 
Laba / (rugi) operasi 30.545.086  3.275.401   (1.079.466)  (315.849)
Laba / (rugi) sebelum pajak penghasilan 15.132.860  (4.282.355)  (571.842)  (328.287)
Laba / (rugi) bersih 7.803.456  (4.493.629)  (571.842)  (328.287)

Kenaikan jumlah aset AKT untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai 
dengan 30 Juni 2010 disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar dan aset tidak lancar AKT. Kenaikan 
aset lancar AKT terkait dengan peningkatan kegiatan operasional AKT sepanjang periode tersebut 
yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pada posisi kas dan setara kas, piutang, uang muka dan 
persediaan. Kenaikan aset tidak lancar AKT terkait dengan peningkatan akun Biaya Eksplorasi dan 
Pengembangan yang ditangguhkan, terkait dengan upaya AKT untuk menyelesaikan seluruh kegiatan 
pra operasional termasuk penyelesaian konstruksi infrastruktur dan eksplorasi area tambang AKT. 

Kenaikan jumlah kewajiban AKT untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai 
dengan 30 Juni 2010 disebabkan oleh pendanaan yang diperoleh dari PT Asmin Koalindo dari pemegang 
saham dan kreditur-krediturnya, antara lain PT CIMB Niaga Tbk dan RZB Singapore, untuk mendanai 
kegiatan pra operasional dan kegiatan operasional AKT. Kenaikan jumlah ekuitas AKT untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 2010 disebabkan oleh kenaikan 
laba usaha hasil dari kegiatan operasional AKT. 

7.2.	PT	Borneo	mining	Services	(“BmS”)

a.	 riwayat	Singkat	

PT Borneo Mining Services (BMS) berkedudukan di Jakarta Selatan dan pertama kali didirikan dengan 
nama PT Batubara Tenggara Borneo sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian “PT Batubara 
Tenggara Borneo” No. 3 tanggal 4 Agustus 2006, yang dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi 
Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat 
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Keputusan No. C-24799 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006 serta telah didaftarkan di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1594/BH.09.03/V/2008 tanggal 14 Mei 
2008 (“Akta Pendirian/Anggaran Dasar BMS”). 

BMS beralamatkan di Menara Bank Danamon 15th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega 
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. 

Anggaran Dasar BMS kemudian diubah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa “PT Batubara Tenggara Borneo” No. 19 tanggal 14 Mei 2008, yang 
dibuat oleh Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum 
sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-33475.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008  serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048677.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 
2008, yang mengubah namanya menjadi PT Borneo Mining Services dan mengubah seluruh isi ketentuan 
Anggaran Dasar BMS untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT (“Akta No. 19/2008”).

B.	 Kegiatan	Usaha

Sebagaimana termaktub dalam	Akta No. 19/2008, maksud dan tujuan BMS adalah bergerak di bidang 
pertambangan batubara, industri batubara, jasa pembangunan yang berkaitan dengan batubara, 
perdagangan batubara dan pengangkutan batubara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BMS 
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1.   a. -    menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan yaitu pertambangan batubara dan 

pertambangan      umum, penggalian gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket 
batubara; 

- mengusahakan segala suatu eksplorasi, eksploitasi, pengembangan batubara;
- mengimpor semua yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan tersebut di atas;
- menjalankan setiap tindakan atau kegiatan yang sah yang dimaksud dalam kegiatan 

pertambangan batubara. 
 b.  menjalankan usaha-usaha perindustrian yaitu: industri bahan bakar batubara;
 c.  menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yaitu:

- penyimpanan dan pemesanan batubara;
- konsultasi bidang pertambangan khususnya batubara;
- jasa bidang konstruksi pertambangan yaitu memberikan jasa konstruksi untuk keperluan 

industri pertambangan batubara, perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk 
industri pertambangan batubara serta kegiatan usaha terkait;

- jasa penunjang kegiatan pertambangan yaitu melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, 
barang-barang dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan operasi penambangan 
batubara;

- jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri batubara;
- jasa perbaikan dan pengadaan alat-alat atau mesin-mesin untuk keperluan penambangan 

batubara;
- konsultasi bidang pertambangan yang meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan 

batubara;
 d.  menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan:

- pemborongan bidang pertambangan batubara.
 e.  menjalankan usaha di bidang perdagangan batubara yaitu:

- ekspor dan impor;
- grossier, supplier, leveransir dan commision house;

 f.  menjalankan usaha pengangkutan batubara, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi 
di bidang pertambangan batubara.

 
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BMS telah memperoleh izin-izin dari instansi yang terkait, antara 
lain:

1)  Surat Persetujuan Penanaman Modal No: 104/I/PMDN/2008 tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan 
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

2)  Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek No: 79/III/PMDN/2009 tanggal 14 Juli 2009, yang 
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan
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3)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 03572/1.824.271 tanggal 8 September 2009, yang 
diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI 
Jakarta.

C.	 Struktur	Permodalan	dan	Kepemilikan	Saham	

Komposisi permodalan dan kepemilikan saham BMS telah mengalami perubahan sejak pendiriannya. 
Adapun riwayat perkembangan kepemilikan saham BMS sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 
dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

Tahun	2006	(Pendirian)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BMS pada saat pendirian, struktur permodalan dan 
kepemilikan saham BMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 100.000	 1.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1. Perseroan 99.999 999.990.000 99,999
2. PT Republik Energi & Metal 1 10.000 0,001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,000
Saham	Dalam	Portepel	 - -

Tahun	2007

Pada tanggal 20 Juni 2007, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 99.999 (sembilan puluh sembilan 
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam BMS milik Perseroan dijual kepada MKA 
berdasarkan Sale and Purchase of Shares Agreement  tertanggal 20 Juni 2007, yang dibuat di bawah 
tangan dan jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham BMS 
sebagaimana termaktub dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat BMS tertanggal 20 Juni 2007 
yang dikemudian diratifikasi melalui akta Penyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT 
Batubara Tenggara Borneo No. 46 tanggal 15 November 2007, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit 
Supatmo,S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. 
AHU-AH.01.10-0808 tanggal 14 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU-0002188.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008, sehingga struktur permodalan dan 
kepemilikan saham BMS menjadi sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 100.000	 1.000.000.000	
Pemegang Saham:   
1. PT Muara Kencana Abadi 99.999 999.990.000 99,999
2. PT Republik Energi & Metal 1 10.000 0,001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 - -
 
Tahun	2008

Pada tanggal 13 Mei 2008, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 99.999 (sembilan puluh sembilan 
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam BMS milik MKA dijual kepada Perseroan 
sebagaimana termaktub dalam Sale and Purchase of Shares Agreement  tertanggal 13 Mei 2008, yang 
dibuat di bawah tangan dan jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang 
saham BMS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19/2008, sehingga struktur permodalan dan 
kepemilikan saham BMS menjadi sebagai berikut:
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Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 100.000	 1.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham:   
1. Perseroan  99.999 999.990.000 99,999
2. PT Republik Energi & Metal 1 10.000 0,001
Saham	Dalam	Portepel	 - -
 
Kemudian pada tanggal 14 Mei 2008, terjadi peningkatan modal dasar BMS yang semula sebesar 
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan 
modal ditempatkan dan disetor BMS yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi 
sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19/2008, 
sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham BMS sampai dengan Prospektus ini diterbitkan 
adalah sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 10.000.000	 100.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 5.000.000	 50.000.000.000	 100,00
Nama Pemegang Saham:   
1. Perseroan 4.999.950 49.999.500.000 99,999
2. PT Republik Energi & Metal 50                      500.000 0,001
Saham	Dalam	Portepel	 5.000.000	 50.000.000.000
	
D.	 Pengurusan	dan	Pengawasan	

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat 
Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT Borneo Mining Services No. 4 tanggal 16 Agustus 
2010, yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam 
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-21207 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061902.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010, susunan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris BMS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan	Komisaris:
Presiden Komisaris :  Anton Budi Setiawan Hudyana
Komisaris :  Eva Novita Tarigan

Direksi:
Presiden Direktur :  Maxwell Armand
Direktur :  Hardianto

Ikhtisar	Data	Keuangan	Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting BMS yang diperoleh dari laporan keuangan pada dan untuk 
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2009, 2008 dan 2007  yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & 
Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar dengan Paragraf Penjelasan.
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dalam jutaan Rupiah
Uraian	 30	Juni	 	 31	Desember
	 2010	 2009	 2008	 2007
Aset lancar 159.805 24.075 4.231  1.002 
Aset tidak lancar 735.518 582.346 545.431  - 
Jumlah aset 895.323  606.421   549.662   1.002 
Kewajiban lancar 171.831  138.933   32.629   - 
Kewajiban tidak lancar 682.071  460.954   528.734   - 
Jumlah kewajiban 853.902  599.887   561.362   - 
Jumlah ekuitas 41.421  6.534   (11.701)  1.002 
Pendapatan usaha 163.444  196.321   -   - 
Laba kotor 75.766  18.876   -   - 
Laba / (rugi) operasi 69.321  10.381   (29.806)  - 
Laba / (rugi) sebelum pajak 48.229  26.852   (82.015)  816 
Laba / (rugi) bersih 34.888 18.235 (61.703) 816

Kenaikan jumlah aset BMS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 
30 Juni 2010 disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar dan aset tidak lancar BMS. Kenaikan aset 
lancar BMS terkait dengan peningkatan kegiatan operasional BMS sepanjang periode tersebut yang 
mengakibatkan terjadinya peningkatan pada posisi kas dan setara piutang dari aktivitas penyewaan 
alat berat. Kenaikan aset tidak lancar BMS terkait dengan peningkatan akun aset tetap, terkait dengan 
investasi atas pembelian alat-alat berat yang akan disewakan oleh BMS. 

Kenaikan jumlah kewajiban BMS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai 
dengan 30 Juni 2010 disebabkan oleh pendanaan yang diperoleh dari BMS dari pemegang saham dan 
kreditur-krediturnya, antara lain PT CIMB Niaga Tbk dan perusahaan leasing lainnya, untuk mendanai 
pembelian alat-alat berat BMS.

Kenaikan jumlah ekuitas BMS per tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 2010 disebabkan 
oleh hasil dari kegiatan operasional BMS terkait dengan laba usaha.

8.	 Keterangan	Singkat	mengenai	Pemegang	Saham	Perseroan	Berbentuk	Badan	Hukum

8.1.		PT	republik	energi	&	metal	(“rem”)

a.	 riwayat	Singkat	

PT Republik Energi & Metal (“REM”) berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan 
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas 
PT Republik Energi & Metal No. 108 tanggal 15 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., 
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan 
No. C-08700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Maret 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1017/BH.09.03/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan telah 
diumumkan dalam Tambahan No. 5709 Berita Negara Repulik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 2006 
(“Anggaran Dasar REM”). Anggaran Dasar REM terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam  Akta 
Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang 
Saham (Circular Resolution) PT Republik Energi & Metal No. 7 tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat 
di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan saat ini sedang dalam proses permohonan 
persetujuan dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keterangan No. 25/D/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 
2010 dari Notaris Dirhamdan, S.H., yang mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar REM mengenai 
nama Perseroan, dari yang semula bernama PT Republik Energi menjadi PT Republik Energi & Metal 
(“Akta No. 7/ 20 Agustus 2010”). 

REM beralamatkan di Menara Bank Danamon 15th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega 
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. 
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B.	 Kegiatan	Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Republik Energi & 
Metal No. 80 tanggal 24 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di 
Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukumsesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
38203.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU-0055183.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 (“akta	no.	80/2008”), maksud dan tujuan 
REM adalah berusaha dalam bidang industri, jasa, pembangunan, perdagangan dan pertambangan. Untuk 
mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, REM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1).  menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
 a)  industri manufacturing dan fabrikasi;
 b)  industri bahan bakar padat;
 c)  industri logam dan baja;
 d)  industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium.
2).  menjalankan usaha-usaha di bidang jasa:
 a)  konsultasi manajemen dan administrasi;
 b)  konsultasi bidang energi;
 c)  konsultasi bidang pertambangan;
 d) jasa bidang konstruksi pertambangan;
 e)  jasa penunjang kegiatan pertambangan.
3).  menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan:
 -  pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi;
4).  menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
 a)  ekspor dan impor;
 b)  grossier, supplier, leveransir dan commission house;
 c)  ekspor impor dan perdagangan bahan bakar padat/batubara.
5)  menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan antara lain:
 -  batubara, emas, nikel, tembaga, bijih besi dan hasil tambang lainnya.

C.	 Struktur	Permodalan	dan	Susunan	Pemegang	Saham	

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 80/2008 juncto Akta No. 7/ 20 Agustus 2010, struktur permodalan 
dan kepemilikan  saham REM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp10.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 100.000	 1.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,00
Pemegang Saham :   
1.  PT Republik Komoditi 99.999 999.990.000 99,999
2.  Samin Tan 1 10.000 0,001
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 1.000.000.000	 100,000
Saham	Dalam	Portepel	 - -
 
D.	 Pengurusan	dan	Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 7 tanggal 20 Agustus 2010, susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris REM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan	Komisaris:
Komisaris Utama :  Syamsir Siregar
Komisaris :  Margantar S. Marpaung

Direksi:
Direktur Utama :  Maxwell Armand
Direktur :  Eva Novita Tarigan



98

8.2.	PT	muara	Kencana	abadi	(“mKa”)

a.	 riwayat	Singkat

PT Muara Kencana Abadi (MKA) berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan 
hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Muara Kencana 
Abadi No. 13 tanggal 4 September 2003 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Muara Kencana 
Abadi No. 6 tanggal 4 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di 
Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C-22727 
HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 Agustus 2005 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1632/BH.09.03/VI/2006 tanggal 30 Juni 2008 (“Anggaran Dasar 
MKA”). Anggaran Dasar MKA terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham PT Muara Kencana Abadi No.12 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Humberg 
Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai 
dengan Surat Keputusan No.AHU-46846.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065840.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 
2008 (“Akta No.12/2008”).

MKA beralamatkan di Menara Bank Danamon 16th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega 
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. 

B.	 Kegiatan	Usaha

Sebagaimana termaktub dalam No. 12/2008, maksud dan tujuan MKA adalah berusaha dalam bidang 
pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, 
perbengkelan, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk mencapai maksud dan tujuan 
tersebut di atas, MKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

1) menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, 
antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi 
perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai 
perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, 
serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian 
bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, 
ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;

2) menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain 
pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-
gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk 
mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan 
areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, 
taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, 
pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam 
bidang teknik sipil, elektro, dan mesin;   

3) menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain 
industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan 
hasil perikanan (coldstorage), tekstil, pakaian jadi (garmen), meuble (furniture), mesin-mesin, alat-
alat rumah tangga;

4) menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan yang meliputi pertambangan nikel, batubara, 
timah, emas, perak, batuan tambang yaitu marmer, granit;

5) menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun 
penumpang, ekspedisi dan pergudangan;

6) menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya 
dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, 
kehutanan;

7) menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, 
desain dan cetak grafis, offset;

8) menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan 
dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin;
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9) menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi persewaan bangunan-bangunan, ruangan-
ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi 
manajemen dan administrasi, persewaan kendaraan bermotor, kecuali jasa di bidang hukum dan 
pajak. 

C.	 Struktur	Permodalan	dan	Kepemilikan	Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2008, struktur permodalan dan kepemilikan saham MKA 
adalah sebagai berikut:

Keterangan	 nilai	nominal	rp1.000.000	per	Saham	 	 (%)
	 Jumlah	Saham	 Jumlah	nilai	nominal	(rupiah)	
modal	Dasar	 1.000	 1.000.000.000	
modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 	 	
Pemegang Saham:   
1. PT Republik Energi & Metal 499 499.000.000 99,80%
2. Samin Tan 1 1.000.000 0,20%
Jumlah	modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 500	 500.000.000	 100,00
Saham	Dalam	Portepel	 500	 500.000.000
	
D.	 Pengurusan	dan	Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti 
Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT Muara Kencana Abadi No. 6 tanggal 
16 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan 
dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-21279 tanggal 19 Agustus 2010 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0062103.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 
Agustus 2010, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKA pada saat prospektus ini diterbitkan 
adalah sebagai berikut:   

Dewan	Komisaris:
Komisaris :  Maxwell Armand

Direksi: 
Direktur :  Hardianto

9.	 Hubungan	Pengurusan	dan	Pengawasan

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan pemegang 
saham pendiri yang berbentuk badan hukum dan memiliki saham lebih dari 5,0% dapat dilihat dari tabel 
berikut ini.

nama	 Perseroan	 rK	 rem	 mKa	 aKT	 BmS
Syamsir Siregar KU - KU - PK -
Drs. Silvanus Yulian Wenas K - - - K -
Moch. Djatmiko, S.H., M.Si K - - - K -
Anton B.S. Hudyana (A.B.S. Hudyana) KI - - - - PK
Drs. Soesanto Loekman KI - - - - -
Mangantar S. Marpaung KI - K - - -
Samin Tan DU - - - - -
Maxwell Armand D K DU K PD PD
Kenneth Raymond Allan D - - - D -
David Alister Tonkin D - - - D -
Geroad Panji Alamsyah D - - - - -
Eva Novita Tarigan D D D - - K
Gunawan Tue - - - - K -
Syahrunsyah Syahbuddin - - - - D -
Benny Ekayana Soetanto - - - - D -
Hardianto - DU - D - D
Catatan: 
RK : PT Republik Komoditi, REM: PT Republik Energi & Metal, MKA: PT Muara Kencana Abadi, AKT: PT Asmin Koalindo Tuhup, 
BMS: PT Borneo Mining Services
KU : Komisaris Utama, PK: Presiden Komisaris, KI : Komisaris Independen, K: Komisaris,  DU : Direktur Utama, PD: Presiden 
Direktur, D : Direktur
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10.	 Perjanjian	dan	Kontrak	Penting	dengan	Pihak	Terafiliasi

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi sebagai berikut:

no	 nama	Perjanjian	 Para	Pihak	 masa	Berlaku/Tanggal	Jatuh	Tempo	 Keterangan
1. Perjanjian Kredit  1.  AKT (Debitor) Tanggal yang ditentukan oleh Kreditor Kreditor memberikan pinjaman sebesar
 tanggal 2 Januari  2.  PT Mahakam dan diberitahukan kepada AKT USD5.000.000 kepada AKT tanpa bunga, kecuali
 2006  Pertambangan   AKT melakukan keterlambatan pembayaran kepada
   (Kreditor)  Kreditor.
     Tujuan penggunaan pinjaman ini adalah untuk  
     membiayai persiapan jalan menuju Mahakam.
      Pinjaman ini telah ditarik/digunakan sebagian 
     oleh AKT.
2. Loan Agreement 1.  Perseroan 60 bulan terhitung sejak Perseroan menyediakan fasilitas kepada BMS
 tanggal 21 Mei 2008  (Kreditor) tanggal 2 Januari 2009 sampai sejumlah USD50.000.000 dengan tingkat
 juncto Amendment 1 of 2. BMS (Debitor)  bunga sebesar 10% per tahun.
 Loan Agreement    Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk modal
 tanggal 2 Januari 2009     kerja dan belanja modal BMS. Fasilitas ini belum
      ditarik/digunakan oleh BMS.
3. Loan Agreement tanggal  1.  AKT (Debitor) 3 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari BMS menyediakan pinjaman kepada AKT sampai
 11 Juli 2008 juncto  2.  BMS (Kreditor) 2009 atau tanggal dimana BMS sebesar USD50.000.000 dengan tingkat bunga
 Amendment 1 of Loan    melakukan pembayaran kembali atas 10% per tahun.Tujuan penggunaan pinjaman ini
 Agreement tanggal    Convertible Loan Agreement yang akan adalah untuk modal kerja AKT. Pinjaman ini telah
 2 Januari 2009   dibuat oleh BMS, mana yang lebih cepat. ditarik sebagian oleh AKT.
4. Loan Agreement tanggal  1.  BMS (Debitor) 36 bulan terhitung sejak tanggal REM menyediakan fasilitas kepada BMS sampai
 1 Januari 2010 2.  REM (Kreditor) perjanjian ini atau tanggal dimana  sebesar USD50.000.000 dengan tingkat bunga rata-
    BMS memperoleh Pinjaman Pihak  rata per tahun yang berlaku di pasar dan berdasarkan
    Ketiga (Third Party Funding) yang telah  keadaan BMS dan kondisi pasar keuangan Indonesia
    disetujui oleh REM untuk membayar  dari waktu ke waktuTujuan penggunaan fasilitas
    kembali Pinjaman. ini adalah untuk modal kerja dan belanja modal  
     BMS. Fasilitas ini belum ditarik/digunakan oleh  
     BMS.
5. Rental Agreement  1.  AKT (Penyewa) 5 tahun terhitung sejak tanggal BMS menyewakan sejumlah alat-alat berat kepada
 No. AKT1-08 tanggal  2.  BMS (Pemilik) Commissioning untuk masing-masing AKT.
 9 Juni 2008 juncto    alat berat.
 Addendum #1 – Rental 
 Agreement tanggal 
 30 September 2009    
6 Loan Agreement tanggal  1.  Perseroan 36 bulan terhitung sejak tanggal REM menyediakan fasilitas kepada Perseroan
 1 Oktober 2007 jo.   (Debitor) perjanjian ini atau tanggal dimana sampai sebesar USD100.000.000 dengan tingkat
 Amendment 1 of Loan  2. REM Perseroan memperoleh Pinjaman bunga sebesar 10% per tahun.
 Agreement tanggal   (Kreditor) Pihak Ketiga (Third Party Funding)  Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk modal
 2 Januari 2009   yang telah disetujui oleh REM untuk  kerja Perseroan. Fasilitas ini belum ditarik/digunakan
    membayar kembali Pinjaman. oleh Perseroan

11.	 Perjanjian	dan	Kontrak	Penting	dengan	Pihak	Ketiga

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

no	 nama	Perjanjian	 Para	Pihak	 masa	Berlaku	 Keterangan
a	 Perjanjian	Pemberian	Konsesi	Pertambangan
1 Perjanjian Karya Pengusahaan  1. Pemerintah Republik 30 tahun Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada  AKT untuk
 Pertambangan Batubara (PKP2B)   Indonesia  melakukan eksplorasi dan ekploitasi batubara yang
 tanggal 31 Mei 1999 juncto  2.    AKT  terdapat di area PKP2B. Luasnya area konsesi
 Amendment PKP2B tanggal     pertambangan yang semula adalah sebesar 40.610 Ha
 21 Maret 2007    dan setelah melalui Tahap Eksplorasi, luas area 
     konsesi pertambangan mengalami penciutan menjadi  
     21.630 Ha pada 17 November 2006, untuk memenuhi 
     ketentuan yang diatur dalam PKP2B sebagaimana  
     termaktub dalam Surat Keputusan Menteri ESDM 
     No. 277.K/40.00/DJB/2006.
B	 Perjanjian	Pemasaran
2 Proposal untuk Marketing Service  1. AKT 3 tahun terhitung AKT menunjuk AsiaCo untuk melakukan pemasaran
 tanggal 21 Juli 2008 2. AsiaCo Solutions  sejak pengapalan khususnya di Jepang.
   Pty Ltd diwakili oleh  pertama
   Murray Moor 
   (Kontraktor)  
3 Marketing Agreement tanggal  1. AKT 22 Juli 2012 AKT menunjuk Glencore sebagai agen pemasaran untuk
 23 Juli 2009 jis. Amendment  2. Glencore  memasarkan dan menjual batubara AKT dari
 No.2 tanggal 20 April 2010 dan     penambangan di Tuhup ke seluruh dunia
 Amendment No. 3 to Marketing     kecuali:
 Agreement tanggal 24 Juni 2010    1.  penjualan yang dibuat atau melalui Sumitomo Group;
     2.  penjualan dimana Glencore bertindak sebagai pembeli;
     3.  setiap persetujuan lainnya yang disetujui antara
      Glencore dan AKT.
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C	 Perjanjian	Penjualan	Batubara
4 Contract for the Sale and Purchase 1.  AKT (Penjual)  31 Desember AKT setuju untuk menjual batubara kepada Glencore
 of Coal tanggal 26 Februari 2009 2.  Glencore (Pembeli) 2011 International AG dengan jumlah sebagai berikut:
     a.  Perjanjian tahun ke-1: sampai dengan jumlah 1.500.000
       metrik ton
     b.  Perjanjian tahun ke-2: sampai dengan jumlah 2.000.000
       metrik ton
     c.  Perjanjian tahun ke-3: sampai dengan jumlah 2.000.000 
      metrik ton.
5 Contract for the Sale and Purchase  1.  AKT (Penjual) - AKT setuju untuk menjual batubara kepada Glencore
 of Indonesian Coking Coal tanggal 2. Glencore (Pembeli)   International AG sebanyak 1.000.000 metrik ton yang
 22 Maret 2010, juncto     penyerahannya dilakukan mulai bulan April 2010 sampai
 Amendment No.1 Contract for the     dengan bulan Maret 2011.
 Sale and Purchase of Indonesian 
 Coking Coal tanggal 24 Juni 2010     
6 Contract for the Sale and Purchase  1.  AKT (Penjual) 12 bulan AKT menyetujui penjualan batubara kepada PT Shenrong
 of Coal tanggal 26 Mei 2010 2.  PT Shenrong Carbon   Carbon, produsen lokal, untuk periode 12 bulan sebanyak
   (Pembeli)  10.000 metrik ton.
7 Contract of Sale and Purchase of  1.  AKT (Penjual) - AKT setuju untuk menjual batubara kepada Zhonglian 
 Indonesian Coking Coal tanggal  2.  Zhonglian Resources  Resources Company Limited sebanyak 1.000.000 metrik
 4 Oktober 2010  Company Limited  ton yang penyerahannya dilakukan mulai bulan Oktober
      2010 sampai dengan bulan September 2011.

8	 Memorandum	No.	1		to	Condtact		 1.  AKT (Penjual) 1 tahun AKT setuju untuk menjual batubara kepada General Nice
	 No.	2010	AKT-	LT-002	dated		 2.  General Nice Group  Group sebanyak 1.000.000 ton.
	 13	October	2010		
D	 Perjanjian	Kredit
9 Perjanjian Pembelian Note Senilai  1.  Perseroan 17 Januari 2010 Perseroan menerbitkan Note dengan nilai nominal
 Rp600.000.000.000 (Note  2.  PT Sinarmas s/d Rp600.000.000.000 dan dibeli oleh Sinarmas dengan
 Subscription Agreement) tanggal   Sekuritas (“Investor”) 17 Januari 2011 harga Rp500.000.000.000. Note ini akan jatuh tempo
 17 Desember 2009 3.  PT Sinarmas Sekuritas   pada tanggal 17 Januari 2011 yaitu 12 bulan dari tanggal
   (“Agen Fasilitas”)  penerbitan.
  4.  REM (“Pemberi Opsi”)  Perseroan hanya diperkenankan menebus Note sebelum
      tanggal jatuh tempo jika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu 
     seperti Perseroan memperoleh pembiayaan dari pihak 
     ketiga atau Perseroan telah melakukan penawaran 
     umum.
     Untuk menjamin pelunasan/pembayaran kembali atas
      Note tersebut, Perseroan memberikan jaminan sebagai 
     berikut:
     a. Gadai saham atas 480 saham (24%) dalam AKT;
     b. Jaminan perorangan dari Tuan Samin Tan dan
      Suryadinata Sumantri;
     c. Jaminan perusahaan dari REM dan PT Renaissance
       Capital Asia
     Sehubungan dengan Perjanjian ini, antara Perseroan
      dan PT Sinarmas Sekuritas telah membuat Perjanjian
      Penunjukan Agen Fasilitas tertanggal 17 Desember
      2009, yang mana menunjuk PT Sinarmas Sekuritas 
     sebagai agen fasilitas untuk kepentingan Perjanjian
      Pembelian Notes.
10 USD 81.000.000 Credit Facility  1.  Debitor:  36 bulan Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk mengakuisisi
 Agreement tanggal 17 Desember   a. AKT terhitung sejak AKT. Fasilitas ini dijamin berdasarkan Perjanjian Antar
 2009  b. BMS  tanggal Kreditor (Intercreditor Agreement), antara lain gadai atas
  2.  Kreditor: Perjanjian ini saham AKT dan Perseroan, gadai atas rekening bank
  -  Raiffeisen Zentralbank   AKT dan BMS sebagaimana yang diatur dalam Cash
   Osterreich AG   and Account Management Agreement (CAMA), jaminan
   (RZB-Austria) –   perorangan dari Tuan Samin Tan dan Suryadinata
   Cabang Singapura  Sumantri maupun jaminan perusahaan dari REM dan
  3.  Corporate Guarantor:   PT Renaissance Capital Asia.
   a. Perseroan
   b. REM
   c. RCA
  4.  Personal Guarantor:
   a. Samin Tan
   b. Surjadinata 
   Sumantri  
11 Intercreditor and Security Sharing  1.  PT Bank CIMB Niaga,  - Para Pihak sepakat bahwa Jaminan yang diberikan 
 Agreement tanggal 20 Desember   Tbk. (Onshore  berdasarkan Perjanjian ini digunakan untuk menjamin
 2009 jo. Amendment 1 of the   Lender)  pembayaran utang/pemenuhan kewajiban Debitor
 Intercreditor and Security Sharing  2.  Raiffeisen Zentral  berdasarkan:
 Agreement tanggal 18 Januari 2010  Bank Osterreich AG   1.  USD81.000.000 Credit Facility Agreement tanggal
   (RZB-Austria) –    17 Desember 2009 antara Raiffeisen Zentral Bank
   (Offshore Facility    Osterreich AG (RZB-Austria), Debitor, Corporate
   Agent)   Guarantor, dan Personal Guarantor;
  3.  Debitor:   2. Perjanjian Untuk Menerbitkan Surat Kredit Berdokumen
   a. PT Asmin Koalindo    Dalam Negeri (SKBDN) No. 033/CBG/JKT/09 tanggal
       Tuhup (AKT)    4 Februari 2009, dengan jumlah Rp50.500.000.000;
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   b. PT Borneo Mining   3. akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 19 Maret 2009
       Services (BMS)    jo. Akta Perjanjian Kredit Yang Diubah dan Dinyatakan
  4.  Corporate Guarantor:    Kembali No. 27 tanggal 16 December 2009, keduanya
   a. PT Borneo Lumbung    dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di
       Energi (BLE)   Jakarta Pusat , antara BMS dan PT Bank CIMB Niaga, 
   b. PT Republik Energi    Tbk, dengan jumlah pinjaman sebesar USD12.000.000;
       & Metal (REM)  4. akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 19 Maret
   c. PT Renaissance    2009 jo. Akta Perjanjian Kredit Yang Diubah dan
       Capital Asia (RCA)   Dinyatakan Kembali No. 26 tanggal 16 Desember 
  5.  Personal Guarantor:   2009, keduanya dibuat di hadapan Putut
   a.  Samin Tan   Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara AKT
   b.  Suryadinata    dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk, dengan jumlah
        Sumantri   pinjaman sebesar USD 25.500.000,- dan
  6.  PT Bank CIMB Niaga,    Rp299.574.000.000;
   Tbk. – Agen Jaminan  5. akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 15 Januari
       2010, yang dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H.,
       Notaris di Jakarta Pusat, antara AKT dan PT Bank
       CIMB Niaga, Tbk, dengan jumlah pinjaman sebesar
       USD20.000.000.
12 Cash and Accounts Management  1.  PT Bank CIMB Niaga - CAMA ini mewajibkan AKT dan BMS untuk membuka 
 Agreement tanggal 20 Desember   Tbk. (Onshore Lender)  rekening di Bank CIMB Niaga dan Bank RZB Austria
 2009 (CAMA) 2.  Raiffeisen Zentral   seperti rekening untuk pembayaran oleh AKT dan BMS
   Bank Osterreich AG   berdasarkan perjanjian-perjanjian utang diantara mereka
   (RZB-Austria)   serta rekening kasnya.
   (Offshore Facility 
   Agent)
  3.  Debitor: 
   a. AKT 
   b. BMS 
  4.  PT Bank CIMB Niaga 
   Tbk. (Security Agent & 
   Onshore Account 
   Bank)
  5.  Raiffeisen Zentral 
   Bank Osterreich AG 
   (RZB-Austria) 
   (Offshore Account 
   Bank)  
13 Akta Perjanjian Kredit No. 27  1.  PT Bank CIMB Niaga 3 tahun sejak Bank CIMB Niaga memberikan pinjaman investasi kepada
 tanggal 19 Maret 2009 juncto akta   Tbk. (Kreditor) tanggal AKT sebesar USD25.500.000 dan Rp299.574.000.000
 Perjanjian Kredit Yang Diubah dan  2.  AKT Perjanjian. dan tujuan penggunaan pinjaman ini adalah untuk
 Dinyatakan Kembali No. 26 tanggal     refinancing atas account payable kepada pihak supplier, 
 16 Desember 2009     kontraktor atau pihak ketiga lainnya atas aktivitas 
     pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh AKT
      untuk tambang batubara Tuhup.
14 Akta Perjanjian Kredit No. 26  1.  PT Bank CIMB Niaga 16 Desember Bank CIMB Niaga memberikan pinjaman investasi kepada
 tanggal 19 Maret 2009 juncto akta   Tbk. (Kreditor) 2012 BMS sebesar USD12.000.000 dan Rp140.976.000.000
 Perjanjian Kredit Yang Diubah dan  2.  BMS  dan tujuan penggunaan pinjaman ini adalah untuk
 Dinyatakan Kembali No. 27 tanggal     refinancing atas kewajiban pembayaran BMS kepada
 16 Desember 2009    pihak ketiga sesuai dengan budget investasi yang
      diajukan kepada Bank CIMB Niaga yang meliputi 
     pengeluaran berupa power generator, workshop
      equipment, forklift, fire trucks, dan down payment 
     contractors untuk penyediaan armada alat berat.
15 Akta Perubahan & Pernyataan  1.  PT Bank CIMB Niaga 3 Februari 2011 Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas untuk menerbitkan
 Kembali terhadap Perjanjian untuk   Tbk. (Kreditor)  Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar
 menerbitkan Surat Kredit  2.  AKT  Rp20.000.000.000 yang digunakan untuk pembelian
 Berdokumen Dalam Negeri     bahan bakar dan pelumas dari PT Patra Niaga.

 (SKBDN) No. 033/CBG/JKT/09 
 tanggal 4 Februari 2009) No. 19 
 tanggal 20 September 2010 jo. 
 Akta Ketentuan Tambahan 
 Pembukaan Surat Kredit 
 Berdokumen Dalam Negeri No. 20 
 tanggal 20 September 2010    
16 Akta Perjanjian Kredit No. 11  1.  PT Bank CIMB Niaga 15 Januari 2011 Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas berupa fasilitas
 tanggal 15 Januari 2010 jo.Akta   Tbk. (Kreditor)  pembelian dokumen ekspor letter of credit (PTK-Ekspor
 Perubahan TerhadapPerjanjian  2.  AKT  Interchangeable PDE-L/C) sebesar USD32.000.000
 Kredit No. 18 Tanggal 20 September     untuk digunakan pembiayaan pre-ekspor atas L/C dan/
 2010    atau kontrak penjualan yang diterima dan untuk 
     negosiasi/diskonto L/C Ekspor yang diterima.  
17 Pre-Shipment Facility Agreement  1.  Glencore 16 April 2011 Glencore International AG memberikan fasilitas kepada
 tanggal 23 Juli 2009 sebagaimana   International AG (untuk AKT berupa Fasilitas A sebesar USD10.850.000, Fasilitas
 telah beberapa kali diubah dan   (Kreditor) fasilitas C) B sebesar USD6.800.000 dan Fasilitas C sebesar
 terakhir diubah dengan Pre- 2.  AKT  USD15.000.000. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah
 Shipment Facility Agreement     untuk keperluan AKT secara umum. Tanggal jatuh tempo
 Amendment No. 3 tanggal 24 Juni     untuk Fasilitas A dan B adalah 20 Januari 2009.
 2010    
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18 Akta Perjanjian Kredit No. 57  1.  PT Bank CIMB Niaga 26 November Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas pinjaman  
 tanggal 26 Mei 2010 jis. akta   Tbk. (Kreditor) 2013 investasi I sebesar USD17.000.000 dan fasilitas pinjaman
 Ketentuan dan Syarat Umum  2.  BMS  investasi JBIC sebesar USD25.000.000 dan tujuan
 Fasilitas Kredit Bank Cimb Niaga     penggunaan pinjaman tersebut adalah untuk penambahan
 2009 No. 56 tanggal 26 Mei 2010     armada alat berat BMS
 dan Akta Perubahan dan 
 Pernyataan Kembali Perjanjian 
 Kredit No. 424/AMD/CB/JKT/2010 
 tanggal 12 Agustus 2010    
19 Facility Agreement (in relation to  1.   PT Asmin Koalindo Mei 2011 Gulf memberikan pinjaman/fasilitas short term revolving
 USD 50.000.000 Short Term   Tuhup  secured pre-export finance facility dengan jumlah  
 Revolving Secured Pre-Export   (“AKT/Peminjam”)  maksimal sebesar USD 50.000.000,- dengan tingkat
 Finance Facility) tanggal  2. PT Borneo  bunga sebesar 6,25% ditambah cost of fund.
 22 Oktober 2010  Lumbung Energi & 
   Metal dan PT Republik 
   Energi & Metal 
   (“Garantor/Para 
   Penanggung”)
  3.  First Gulf Bank 
   PJSC - Cabang 
   Singapura (“Gulf/
   Pemberi Pinjaman”)  
e	 Perjanjian	Sehubungan	Dengan	Pengangkutan	Batubara
20 Perjanjian Unloading, Stockpiling,  1. AKT 1 tahun terhitung AKT menggunakan jasa pelayaran unloading, stockpiling,
 dan Loading Muatan No. 001/ 2. PT Borneo Bandar sejak tanggal dan loading PT Borneo Bandar Segara, yang mana
 PUSLMK/PTBBS-PAKT/X/2009   Segara (BBS) Perjanjian ini. PT Borneo Bandar Segara merupakan pemilik dan
 tertanggal 28 Oktober 2009    pengelola pelabuhan khusus dan stockpile batubara di 
     Desa Timbau, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi 
     Kalimantan Tengah.
21 Perjanjian Penggunaan Pelabuhan  1.  PT Telen Orbit 1 tahun terhitung AKT menggunakan jasa pelayanan unloading, stockpiling, 
 Khusus Teluk Timbau tertanggal   Prima (TOP) sejak tanggal dan loading PT Telen Orbit Prima, yang mana PT Telen
 24 Juni 2010 2. AKT Perjanjian ini. Orbit Prima merupakan pemilik, penguasa dan pengelola
      Pelabuhan Khusus dan Stockpile Batubara di Desa Teluk 
     Timbau, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan
      Tengah
22 Perjanjian Pasca Bayar  1.  PT Ambang Barito 1 Agustus 2010 AKT menggunakan alur pelayaran ambang barito yang
 Penggunaan Alur Pelayaran   Nusapersada (ABN) s/d mana dikelola oleh ABN dan SDM
 Ambang Barito No. 001/AKT/JKT- 2. PT Sarana Daya 31 Juli 2011
 Kontrak/VII/2010  Mandiri (SDM)
  3. AKT  
F	 Perjanjian	Sewa	menyewa	 	 	
23 Perjanjian Sewa Menyewa Kapal -  - AKT telah menyewa kapal dari beberapa pemilik kapal 
     seperti PT Capitol Nusantara Indonesia, PT Habco
      Primatama, PT Pelangi Sindu Mulia dan PT Pelayaran
      Benua Raya Katulistiwa.
24 Perjanjian Sewa Menyewa  -  - Dalam melakukan kegiatan usahanya, AKT telah 
 Peralatan dan Alat Berat    melakukan penyewaan peralatan dan/atau alat-alat 
     berat (seperti Water truck, Stone Crusher, excavator,
      dan lain-lain)  dari pihak ketiga seperti PT Bukit Intan
      Indoperkasa, PT Tunas Jaya, PT Rental Perkasa, dan
      PT Trakindo Utama.
25 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah  -  - Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan, AKT, 
 dan/atau Bangunan    dan BMS telah melakukan penyewaan tanah dan/atau
      bangunan dari pihak ketiga seperti dengan PT Chitatex
      Peni dan individual.
G	 Perjanjian	Leasing	 	 	
26 Perjanjian Leasing -  - Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BMS telah 
     membuat perjanjian leasing untuk alat-alat berat dengan
      beberapa perusahaan leasing seperti dengan PT Dipo
      Star Finance, PT Buana Finance Tbk, PT Mandiri Finance 
     Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance 
H	 Perjanjian	Lainnya	 	 	
27 Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar  1.  AKT (Pembeli) 11 Februari 2010 AKT bermaksud untuk membeli bahan bakar minyak
 Minyak No: 005/PN300.302/KTR/ 2.  PT Patra Niaga s/d jenis solar dari PT Patra Niaga sebanyak 6.000 kiloliter
 2009 tanggal 10 Februari 2009   (Penjual) 10 Februari 2011 per bulan dengan harga publikasi rutin PT Pertamina
 juncto Addendum atas Perjanjian     (Persero) dikurangi potongan harga sebesar 4% dari
 Jual Beli Bahan Bakar Minyak     harga Mean of Platts Singapore.
 No. 005/PN300.302/KTR/2009 
 tanggal 9 Februari 2010     
28 External Plant Hire Agreement  1.  AKT 26 Oktober 2010 PT Prima Traktor Indonusa setuju ntuk menyediakan
 No. Co-AKT-003/ 08 tanggal  2.  PT Prima Traktor  jasa sewa peralatan kepada AKT
 27 Oktober 2008 juncto   Indonusa
 Addendum 1  (PTI/Kontraktor)  
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29 Perjanjian Borongan Pekerjaan  1. AKT Maksimal 4 bulan AKT menunjuk KRG untuk melaksanakan pekerjaan:
 No. 005AG/MGT/AKT/JKT-VII/10  2. PT Kharisma terhitung sejak 1.  pemasangan pondasi tangki solar dengan kapasitas
 tanggal 28 Juli 2010  Rekayasa Global  tanggal material  300 KL sebanyak 5 unit di lokasi Pelabuhan Muara
   (Kontraktor) tanki tiba di site.  Tuhup dan Bentuan; 
     2.  pengadaan dan pemasangan tangki solar dengan
       kapasitas 3.000 KL sebanyak 4 unit di area tambang
       Bentuan;
     3.  testing yang meliputi vacuum test untuk pengelasan
       plat bottom plate, dye penetrant untuk pengelasan
       shell plate dan hydrostatic test dengan nilai kontrak
       sebesar Rp11.000.000.000.
30 Perjanjian Borongan Pekerjaan  1. AKT 3 bulan terhitung AKT menunjuk KRG untuk melaksanakan pekerjaan
 Fasilitas Fuel Tank Loading/ 2. PT Kharisma sejak tanggal fasilitas fuel tank loading/unloading piping system di
 Unloading Piping System   Rekayasa Global tibanya material Muara Tuhup, Kalimantan Tengah yang terdiri dari
 No. 006.AG/MGT/AKT/JKT-VII/10   (Kontraktor) pipa di Bentuan pekerjaan engineering, procurement, fabrikasi, dan
 tanggal 28 Juli 2010    instalasi pekerjaan sipil, mechanical, elektrikal dan
      instrument dengan nilai kontrak sebesar Rp3.366.000.000.
31 Perjanjian Borongan Pekerjaan  1. AKT 3 bulan terhitung AKT menunjuk KRG untuk melaksanakan pekerjaan
 Fasilitas Fuel Barge Unloading  2. PT Kharisma sejak tanggal fasilitas fuel barge unloading system di Muara Tuhup, 
 System No. 007.AG/MGT/AKT/  Rekayasa Global tibanya tiang Kalimantan Tengah yang terdiri dari pekerjaan engineering,
 JKT-VII/10 tanggal 28 Juli 2010  (Kontraktor) pancang di  procurement, fabrikasi, dan instalasi pekerjaan sipil, 
    Muara Tuhup. mechanical, elektrikal dan instrument dengan nilai kontrak 
     sebesar Rp2.525.600.000.
32 Perjanjian Borongan Pekerjaan  1. AKT 4 bulan terhitung AKT menunjuk PT Kharisma Rekayasa Global untuk
 Coal Crushing Plant Cap. 850  2. PT Kharisma sejak ditanda- melaksanakan pekerjaan coal crushing plant Cap. 850
 T/H No. 008.AG/MGT/AKT/JKT-  Rekayasa Global tanganinya T/h di Bentuan, Kalimantan Tengah yang terdiri dari
 VII/10 tanggal 30 Juli 2010  (Kontraktor) Perjanjian ini. pekerjaan engineering, procurement, fabrikasi, dan
      instalasi pekerjaan sipil, mechanical, elektrikal dan 
     instrument dengan nilai kontrak sebesar Rp14.443.000.000.
33 Land Cooperation Agreement  1. AKT - MP setuju untuk menyediakan tanah/lahan bagi AKT 
 tanggal 1 Agustus 2005 2. PT Mahakam   dalam melakukan konstruksi jalan dan infrastruktur
   Pertambangan (MP)  lainnya yang diperlukan untuk pengangkutan batubara
      dari proyek Tuhup ke sungai Mahakam.
34 Agreement for Coal Exploration  1. AKT berlaku s/d AKT dengan ini menunjuk Kontraktor untuk melaksanakan
 Works tanggal 25 Februari 2008 2. PT Buena Persada  pekerjaan pekerjaan/jasa driling dan geologis dan Kontraktor
   Mining Services  dilaksanakan menyatakan mampu menyediakan jasa-jasa, peralatan, 
   (Kontraktor) sebagaimana  dan personil untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
    yang disyaratkan 
    oleh AKT 
35 Addendum 1 to Contract for the  1. AKT 31 Desember AKT menunjuk PBUW untuk memberikan jasa catering,
 Provision of Catering and  2. PT Prasmanindo 2011 housekeeping dan jasa-jasa terkait lainnya.
 Associated Service for Bentuan   Boga Utama
 and AKT Accommodation Barge   Wijaya (PBUW)
 tanggal 5 Oktober 2009    
36 Perjanjian Kerjasama tentang  1. AKT s/d 1 Juli 2010 AKT menunjuk AP untuk melaksanakan pekerjaan yang
 Penyediaan Jasa Sistem  2. PT Adiwarta dan telah meliputi:
 Telekomunikasi No. 022/AP-  Perdania (AP) diperpanjang 1.  penyediaan perangkat di lokasi AKT yang meliputi
 ADM/X/2009 tertanggal    jangka waktunya  Jasa:
 8 Oktober 2009     a.  Very Small Aperture Terminal (VSAT) atau jenis
        Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro yang
        menggunakan teknologi single per carrier;
      b.  VPN IP (Virtual Private Network-Internet
        Protocol)
     2.  dasar penggunaan waktu penuh selama 24 jam sehari 
      dan 7 hari seminggu selama masa Perjanjian berlaku;
     3.  pemeliharaan dan penanganan gangguan dengan
       availability 99,00%;
     4.  penyiapan contact center yang dapat diakses oleh 
      AKT selama 7 x 24 jam.
37 Perjanjian Kerjasama  1. AKT 15 November Telkom menyediakan jaringan Telkomsel di area AKT
 Pemasangan dan Penempatan  2. PT Telekomunikasi 2014 dengan cara mendirikan Tower BTS di daerah Desa
 Perangkat Telekomunikasi Seluler   Selular (Telkom)  Tumbang Bauh, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung
 tertanggal 16 November 2009    Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan AKT menyediakan
      dan meminjamkan lahan seluas 466 m kepada Telkom 
     untuk membangun Tower BTS tersebut.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dan/atau Anak Perusahaan juga telah membuat 
perjanjian-perjanjian dengan pihak lain seperti dengan PT Mitra Profitamas Motor dan PT United Tractors, 
Tbk, PT Asi Pudjiastuti Aviation, PT Tridaya Esta, PT Mitra Inti Utama, PT IOL Indonesia, dan General 
Nice Recursos Comercial Offshore De Macau Limitada.
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12.	 Perkara	Hukum	yang	Dihadapi	Perseroan	dan	anak	Perusahaan

Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlibat dalam perkara 
baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, pajak, maupun ketenagakerjaan, kecuali untuk perkara-
perkara sebagai berikut: 

no.	 Perihal	 	 Uraian
1. a. Nomor Perkara    : 423/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel  tanggal 9 Juni 2010
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 c.  Para Pihak : a. Penggugat : PT Asiamindo Nusa Minerals
     b. Para Tergugat: 1. Tergugat I   : AKT
        2. Tergugat II  : Peter Stregas
        3. Tergugat III : BMS
 d. Pokok Permasalahan : Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan 

melawan hukum, karena Para Tergugat melakukan pengambilalihan 24 Equipment 
(senilai USD 11.389.000) yang menurut Penggugat, Equipment tersebut merupakan milik 
Penggugat. Equipment tersebut diimpor oleh Penggugat atas biaya dari BMS (Tergugat 
III) dan dioperasikan/digunakan oleh AKT (Tergugat I).

 e.  Status Akhir : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan provisi (sela) pada tanggal 
2 November 2010, yang amar putusannya sebagai berikut:

     1)  menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
     2)  menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
     3)  Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.Saat ini, Para Pihak menunggu 

penyampaian putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Para Pihak.
   
2. a.  Nomor Perkara    : 23/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2010
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 c.  Para Pihak  : a. Penggugat : Peter David Ellis
     b. Tergugat   : AKT
 d.  Pokok Permasalahan : Penggugat (Warga Negara Australia) yang dipekerjakan oleh Tergugat berdasarkan 

perjanjian Offer of Employment tertanggal 26 Februari 2008 menuntut agar Tergugat 
dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran gaji dan 
tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain gaji bulan Maret 2009, bonus penyelesaiaan, 
dan bonus kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam Offer of Employment antara 
Penggugat dan Tergugat.

 e.  Status Akhir : Perkara ini sedang dalam proses kasasi yang diajukan oleh AKT sebagaimana termaktub 
dalam Akta Tanda Terima Memori Kasasi No. 98/Srt.Kas/PHI/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 
21 Juli 2010.

   
3. a.  Nomor Perkara    : 24/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2010
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 c.  Para Pihak : a. Penggugat : Kurt Eugene Krieger
     b. Tergugat    : AKT
 d.  Pokok Permasalahan : Penggugat (Warga Negara Amerika) yang dipekerjakan oleh Tergugat berdasarkan perjanjian 

Offer of Employment tertanggal 19 September 2008 menuntut agar Tergugat dinyatakan 
telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan-
tunjangan lainnya, sebagaimana yang telah disepakati dalam Offer of Employment antara 
Penggugat dan Tergugat.

 e.  Status Akhir : Perkara ini sedang dalam proses kasasi yang diajukan oleh AKT dan AKT telah 
menyampaikan memori kasasi pada tanggal 22 April 2010.

Seluruh perkara telah diungkapkan dalam Prospektus dan perkara-perkara tersebut tidak berdampak 
terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perseroan menyatakan tidak ada perkara 
hukum dan potensi perkara yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan 
yang menghalangi kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum.
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IX.	KeGIaTan	Dan	PrOSPeK	USaHa	PerSerOan	Dan	
anaK	PerUSaHaan

1.	 Tinjauan	Umum

Perseroan, melalui anak perusahaannya, AKT, saat ini merupakan satu-satunya perusahaan penambangan 
hard coking coal di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam SMGC Report. Kegiatan operasi Perseroan 
berlokasi Kalimantan Tengah, Indonesia dan berfokus pada aktivitas eksplorasi, penambangan terbuka 
(open cut), pemrosesan dan ekspor hard coking coal premium yang dipasarkan dengan nama Tuhup 
Coal kepada pelanggan di Cina, India, Jepang, Taiwan, Turki dan Korea Selatan. Dalam Laporan AME 
terdapat tabel yang menjelaskan kriteria klasifikasi jenis-jenis batubara coking coal. Berdasarkan tabel 
tersebut, batubara yang diproduksi oleh Perseroan merupakan “medium volatile hard coking coal” yang 
menurut Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai premium hard coking coal. Anak perusahaan Perseroan 
lainnya BMS, memiliki peralatan pertambangan yang disewakan kepada AKT. 

Berdasarkan PKP2B dengan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1999, AKT memiliki 
hak penambangan eksklusif di area konsesi seluas 21.630 hektar di Murung Raya, Kalimantan Tengah, 
Indonesia. Dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% porsi penjualan dari batubara yang diproduksi, 
yang dibayarkan Perseroan dalam bentuk tunai berdasarkan harga batubara pada titik bongkar muat 
terakhir di area konsesi.
 
Area konsesi Perseroan terdiri dari Blok Kohong di barat daya dan Blok Telakon di timur laut. Sampai saat 
ini, kegiatan pengembangan dan produksi Perseroan terfokus di Blok Kohong yang telah diidentifikasikan 
sebagai area yang paling tepat untuk kegiatan penambangan awal. Coking coal yang terdapat di Blok 
Kohong dan Blok Telakon merupakan batubara yang memiliki kadar vitrinite tinggi, abu sedang ke rendah 
dengan kalori sangat tinggi. Menurut SMGC dalam Tuhup JORC Resource and Reserve Statement, kadar 
vitrinite reflectance, fluidity value dan abu rendah yang dimiliki Tuhup Coal menempatkannya sebagai 
hard coking coal. Vitrinite dengan kadar hampir 100% membuat Tuhup Coal merupakan batubara yang 
sangat cocok sebagai bahan campuran dengan batubara lain untuk menekan biaya dalam pembuatan 
besi baja.

2.	 Kegiatan	Usaha

Perseroan melaksanakan percobaan produksi di Kohong pada akhir bulan September 2008 setelah 
melakukan pengembangan infrastruktur selama sembilan bulan dan memulai produksi komersial pada 
akhir bulan September 2009. Selama periode pelaksanaan percobaan produksi sampai dengan tanggal 
30 Juni 2010, Perseroan telah memproduksi 1,7 juta ton batubara dengan rata-rata rasio pengupasan 
(strip ratio) sekitar 14,4. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan 
telah memproduksi 752.107 ton batubara. Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksinya sampai 
dengan 200.000 ton per bulan, atau 2,4 mtpa per tanggal 31 Desember 2009 dan sedang dalam tahap 
akhir untuk menambah peralatan dan infrastruktur untuk mencapai kapasitas produksi terpasang 3,6 
mtpa yang akan dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010 dan akan meningkatkan kapasitas 
produksinya hingga mencapai 5,0 mtpa pada akhir tahun 2011. Perseroan melakukan sendiri seluruh 
operasi penambangan batubara (coal extraction) dan sebagian besar operasi pengangkutan batubara 
(coal hauling). Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk memberikan jasa seperti sewa 
tongkang, penyediaan bahan peledak, penyediaan pemeliharaan alat-alat berat dan keamanan.

Perseroan melakukan ekspor sebagian besar coking coal yang diproduksi ke pabrik baja dan pabrik kokas 
(coke plant) di negara-negara Cina, India, Korea Selatan dan Jepang. Perseroan telah melakukan kontrak 
dengan pabrik coke domestik untuk memasok coking coal dalam kuantitas yang relatif kecil. Perseroan 
berkeyakinan kemampuan Perseroan menghasilkan hard coking coal berkualitas tinggi memungkinkan 
menarik dari perusahaan baja berskala besar sebagai pelanggan dan menetapkan harga yang setara 
dengan coking coal yang berasal dari Australia, dimana produk coking coal tersebut digunakan sebagai 
batubara campuran di pabrik baja dan pemanas kokas.
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Area konsesi Perseroan berada 36 km melalui jalan darat (hauling road) dari lokasi bongkar muat 
tongkang (barge loading) di pelabuhan Muara Tuhup di sungai Barito. Dari Pelabuhan Muara Tuhup, 
batubara diangkut dengan tongkang sejauh 562 km ke suatu pelabuhan lepas pantai di Taboneo, dimana 
batubara diangkut ke kapal. Lokasi strategis tambang Perseroan yang berdekatan dengan pelanggan 
Perseroan di Asia dan India mengurangi biaya pengiriman batubara dan memberikan keuntungan bagi 
Perseroan dibanding dengan pesaing dari Australia. Berdasarkan AME, produsen batubara Indonesia 
memiliki penghematan freight cost rata-rata sekitar sebesar USD3-USD6 per ton dan USD4-USD8 per 
ton, berturut-turut untuk pengapalan ke Jepang dan Cina, bila dibandingkan pesaing dari Australia.

Perseroan menggunakan kombinasi kapal tongkang berkapasitas 4.000 ton dan 8.000 ton untuk mengatasi 
ketidakstabilan ketinggian air di sungai Barito dan untuk memberikan fleksibilitas dalam mengontrol 
logistik bongkar muat dan pengapalan batubara. Perseroan juga menggunakan peralatan dan kru yang 
memungkinkan pengangkutan sungai dari kapal tongkang berkapasitas 4.000 ton sampai dengan kapal 
tongkang berkapasitas 8.000 ton untuk mengurangi dampak tidak stabilnya ketinggian air pada musim 
kemarau, khususnya pada bagian pengapalan dari Muara Tuhup ke Teluk Timbau, yang dapat berlangsung 
hingga dua sampai tiga bulan setiap tahunnya. 

Perseroan telah menandatangani kontrak dengan dua operator ISP pihak ketiga untuk menggunakan 
ISP pihak ketiga tersebut di Teluk Timbau yang berlokasi di sepanjang sungai Barito, untuk menyimpan 
persediaan coking coal Perseroan sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dan 
secara berkesinambungan sepanjang tahun. Perseroan juga mempertimbangkan untuk membangun 
fasilitas ISP dengan spesifikasi sendiri di Teluk Timbau untuk mengurangi ketergantungan pada pihak 
ketiga. 

Perseroan saat ini memiliki handling capacity minimum 262.500 ton per bulannya dan Perseroan 
berencana untuk mengembangkan kapasitas penanganan dengan menandatangani kesepakatan dengan 
pihak ketiga untuk menggunakan kapal Panamax yang dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan hingga 
sebesar 60.000 ton dan kapasitas bongkar muat sebesar 40.000 ton per hari yang akan memberikan 
nilai tambah bagi solusi logistik Perseroan. Tujuan dari penggunaan kapal Panamax adalah sebagai 
tambatan lepas pantai di pelabuhan Taboneo. Kapal Panamax tersebut saat ini sedang dimodifikasi 
dengan menambah crane dan mechanized hole covers, serta penambahan lainnya, yang diharapkan 
dapat selesai pada akhir tahun 2010.

Untuk jangka panjang, Perseroan berencana membangun rute transportasi alternatif dari lokasi tambang 
ke sungai Mahakam. Pelabuhan Melak yang diusulkan dalam rencana Perseroan terletak di sungai 
Mahakam dan berjarak kurang lebih 112 km dari lokasi tambang Perseroan, kapal tongkang berkapasitas 
8.000 ton dapat dioperasikan sepanjang tahun sejauh 355 km dari lokasi bongkar muat di laut. Rute 
transportasi alternatif akan melengkapi dan meningkatkan rantai operasi logistik Perseroan, memberikan 
keuntungan biaya, khususnya mengurangi waktu pengapalan dan pengangkutan, menurunkan biaya 
per unit dan biaya keterlambatan pengapalan (demurrage cost), serta memungkinkan Perseroan secara 
efisien mengelola aktivitas operasi penambangan, penyimpanan, pengangkutan dan pengapalan.
Perseroan memiliki perjanjian pemasaran dengan Glencore yang mencakup pasar global secara eksklusif, 
dengan pengecualian pada pelanggan yang dirujuk oleh Sumitomo Corporation dan afiliasinya (yang 
berdasarkan hubungan jangka panjang dengan AKT sebelum Perseroan mengakuisisi AKT). Mengingat 
Perseroan memiliki kinerja operasi yang relatif baru (pendek), seluruh penjualan batubara sampai saat ini 
masih dilakukan pada harga spot. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 
jumlah pendapatan Perseroan sebesar Rp1.074.602 juta. Di masa akan datang, Perseroan berencana 
untuk mengamankan kontrak perjanjian penyediaan batubara dengan jangka waktu satu sampai tiga 
tahun, dengan pabrik baja dan produsen kokas. Perseroan menargetkan sebagian besar produksinya dijual  
berdasarkan perjanjian berjangka tersebut, dan sisanya berdasarkan kontrak tahunan dan harga spot. 
Dengan adanya kontrak perjanjian penyediaan batubara yang dijalin dengan pelanggan untuk beberapa 
tahun untuk sebagian besar penjualannya,  Perseroan berkeyakinan dapat mengurangi eksposur atas 
fluktuasi harga di pasar spot dan memastikan penjualan konsisten walaupun terjadi fluktuasi permintaan 
batubara yang bersifat musiman.
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3.	 riwayat	Singkat	Kegiatan	Usaha	

Perseroan didirikan tanggal 15 Maret 2006 dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan 
termasuk investasi dan jasa manajemen khususnya pada sektor pertambangan. Atas target investasi 
yang telah dievaluasi, Perseroan melakukan akuisisi dan pengembangan lebih lanjut. Pada tahun 2007, 
Perseroan mengakuisisi 30% kepemilikan saham AKT dilanjutkan dengan melakukan pengembangan 
infrastruktur penambangan dengan mengakuisisi BMS pada bulan Mei 2008. Perseroan melakukan 
percobaan produksi pertama kali di Kohong pada akhir bulan September 2008,  melakukan pengiriman 
produksi coking coal pertama kali pada bulan Maret 2009 dan menunjuk Glencore sebagai marketing 
agent pada bulan Juli 2009. Izin produksi komersial Perseroan dimulai pada akhir bulan September 2009 
dan kemudian menambah kepemilikan saham di AKT menjadi 99% pada bulan Desember 2009. Sejak 
pendiriannya sampai saat ini, Perseroan, melalui Anak Perusahaan memiliki kegiatan usaha melakukan 
investasi dan jasa manajemen khususnya pada sektor pertambangan batubara coking coal. 

Saat ini, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaan, 
dengan pencapaian kapasitas produksi 2,4 mtpa pada bulan Desember 2009 dan sedang dalam proses 
akhir untuk meningkat sampai 3,6 mtpa selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010 dan berencana bisa 
mencapai kapasitas produksi 5,0 mtpa pada akhir tahun 2011. 

Secara singkat, perjalanan kegiatan usaha Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Maret 2006 : Pendirian Perseroan
Oktober 2007 : Akuisisi 30% kepemilikan saham AKT
Januari 2008 : Kegaitan operasional AKT 
Mei 2008 : Akuisisi 99,99% kepemilikan saham BMS dan mengembangkan infrastruktur 

penambangan
September 2008 : Diperolehnya izin dan dimulainya percobaan produksi pertama kali
Maret 2009 : Pengiriman produksi coking coal pertama kali
Juli 2009 : Penunjukan Glencore sebagai marketing agent
September 2009 : Diperolehnya izin dan dimulainya produksi komersial 
Desember 2009 : Akuisisi 69% kepemilikan saham AKT

4.	 Keunggulan	Kompetitif

Perseroan berkeyakinan keunggulan kompetitif utamanya adalah sebagai berikut:

a.	 Posisi	yang	tepat	untuk	memperoleh	keuntungan	dari	terbatasnya	pasokam	hard coking coal 
dunia	

Berdasarkan SMGC, Perseroan melalui Anak Perusahaan, AKT saat ini merupakan produsen hard coking 
coal satu-satunya di Indonesia dan berkeyakinan untuk memperoleh keuntungan dari peluang pasar hard 
coking coal dunia yang sangat menarik.

Industri coking coal dunia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi baja. AME memperkirakan 
produksi baja mentah global tumbuh dari 848 juta ton di tahun 2000 menjadi sekitar 1.219 juta ton di tahun 
2009, dengan CAGR sebesar 4% atau turun dari CAGR sebesar 6% pada periode tahun 2000 dan 2008. 
Dalam lima tahun kedepan, produksi baja global diperkirakan akan meningkat seiring dengan pulihnya 
permintaan. Di wilayah Asia Pasifik, permintaan diperkirakan akan didorong oleh produksi baja di Cina dan 
India. Dengan estimasi produksi baja sebesar 568 juta ton pada tahun 2009, Cina menjadi penyumbang 
47% dari total produksi baja dunia, meningkat dibandingkan tahun 2008 dimana Cina menyumbang 38% 
dari total produksi baja dunia. Didorong oleh adanya urbanisasi, pertumbuhan produksi di Cina diperkirakan 
akan tetap tinggi. AME memperkirakan bahwa produksi baja pada tahun 2012 dapat mencapai 694 juta 
ton, atau setara dengan CAGR sebesar 8% dari tahun 2009. India telah meningkatkan produksi bajanya 
pada tahun 2009. Pada tahun 2009, India diperkirakan telah memproduksi 57 juta ton baja, atau 4,6% 
dari total produksi baja dunia. Dengan cadangan coking coal yang terbatas dan permintaan yang terus 
meningkat, yang didorong oleh Kebijakan Pemerintah India untuk meningkatkan produksi baja, India 
diperkirakan akan tetap bergantung pada impor coking coal. Produksi baja di India diperkirakan akan 
mencapai 66 juta ton pada tahun 2012, atau setara dengan CAGR sebesar 5% dari tahun 2009.
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Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan produksi baja India akan dipengaruhi oleh keterbatasan 
cadangan hard coking coal domestik, sedangkan pertumbuhan produksi baja Cina akan dipengaruhi oleh 
potensi intervensi pemerintah, masalah infrastruktur yang dihadapi oleh produsen coking coal domestik 
dan tingginya biaya pengangkutan domestik untuk coking coal. Dalam jangka panjang, ketergantungan 
India dan Cina atas impor batubara dan kemampuan pasokan batubara memenuhi permintaan akan 
menjadi kunci utama dalam industri tersebut.

Pertumbuhan permintaan diharapkan akan melampaui pasokan di pasar coking coal global. AME 
memperkirakan bahwa Australia, sebagai pemasok coking coal terbesar di dunia, akan meningkatkan 
produksinya pada tahun 2010 sebesar lebih dari 11% untuk memenuhi pertumbuhan permintaan dari 
Cina. Walaupun Australia memiliki potensi cadangan batubara yang besar, pertumbuhan ekspor coking 
coal dihambat oleh permasalahan terkait pelabuhan dan akses kreta api, ketersediaan pendanaan 
dan ketidakpastian pasar atas kebijakan pemerintah Australia seperti rencana pemberlakuan Mineral 
Resource Rent Tax. Mozambique dan Mongolia diharapkan akan muncul sebagai produsen coking coal 
baru. Walaupun demikian, sebagian besar atau seluruh pasokannya tidak akan mencapai pasar ekspor 
karena diperkirakan akan diserap oleh Cina. Selain itu, permasalahan terkait intervensi pemerintah dan 
infrastruktur yang terbatas di Mongolia juga diperkirakan akan menghambat pasokan batubara dalam 
waktu dekat. 

Berdasarkan AME, jumlah ekspor coking coal dari Indonesia lebih terbatas dibandingkan dengan thermal 
coal akibat keterbatasan proyek coking coal yang ada. Coking coal yang diproduksi di Indonesia umumnya 
coking coal berperingkat rendah seperti semi-soft coking dan PCI coal. Dengan perkiraan permintaan 
coking coal dunia yang tinggi, khususnya dari Cina dan India, maka sebagai satu-satunya produsen hard 
coking coal saat ini di Indonesia, Perseroan memiliki posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari 
peluang pasar hard coking coal dunia yang sangat menarik.

b.	 Cadangan	yang	besar	untuk	mendukung	peningkatan	produksi	yang	berkesinambungan

Berdasarkan estimasi, cadangan Perseroan sebesar 69,2 juta ton, yang terdiri dari 36,5 juta ton cadangan 
terbukti (proved reserves) dan 32,7 juta ton cadangan terduga (probable reserves), dengan estimasi 
keseluruhan sumber daya (resources) sebesar 378,8 juta ton, yang terdiri dari measured resources 
(sumber daya terukur) sebesar 57,8 juta ton, indicated resources (sumber daya tertunjuk) sebesar 74,3 
juta ton dan inferred resources (sumber daya tereka) sebesar 246,7 juta ton berdasarkan standar JORC 
pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan berkeyakinan memiliki cadangan (reserves) dan sumber daya 
(resources) yang besar untuk mempertahankan pertumbuhan produksi batubara di masa akan datang.

Perseroan memulai produksi di Blok Kohong pada akhir bulan September 2008 setelah sembilan bulan 
pengembangan dan konstruksi infrastruktur. Periode percobaan produksi telah diselesaikan pada bulan 
Mei 2009 dan operasi penambangan komersial telah dimulai pada akhir bulan September 2009. Sampai 
saat ini, Perseroan telah menambang sekitar 1.7 juta ton batubara dengan rata-rata stripping ratio sebesar 
14,4. Selama periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah memproduksi 
sekitar 752.107 ton batubara.
Perseroan telah menambah kapasitas produksi terpasang sampai 2,4 mtpa per tanggal 31 Desember 
2009 dan sedang melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan tujuan mencapai kapasitas 
produksi terpasang 3,6 mtpa pada akhir tahun 2010 dan kapasitas produksi 5,0 mtpa pada akhir 
tahun 2011. Perseroan secara berkesinambungan melakukan kampanye penambangan dalam usaha 
untuk mengembangkan cadangan yang dimilikinya. Selain itu, Perseroan telah memiliki rencana untuk 
mengembangkan Blok Telakon pada tahun 2011 dimana secara signifikan mampu meningkatkan kapasitas 
produksi Perseroan.

c.	 Produk	hard coking coal yang	berkualitas	tinggi

Seluruh cadangan dan sumber daya batubara Perseroan merupakan batubara bituminus (bituminuous 
coal), yang sebagian besarnya merupakan hard coking coal premium. 

Karakteristik coking coal yang spesifik seperti fluidity, reflectance dan coke strength sangatlah penting 
untuk produk coking coal. Survei laboratorium yang dilakukan oleh PT Geoservices Limited di Balikpapan 
dan the Australian Coal Industry Research Laboratory (“ACIRL”) di Ipswich, Australia, telah menunjukkan 
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bahwa batubara Perseroan yang dipasarkan dengan nama Tuhup Coal memiliki kandungan coking yang 
sangat baik, ditunjukkan dengan Crucible Swelling Number (“CSN”) 8 sampai 9, dengan kandungan vitrinite 
tinggi lebih dari 90%, kandungan debu in-situ rendah sampai menengah, medium sulphur, volatilitas 
menengah 26,5% dan nilai terbaik (1,22% Romax). Tuhup Coal menunjukkan Coke Strength after 
Reaction (CSR) 60%, atau lebih tinggi dari CSR coking coal pada umumnya bernilai 55%. Dalam Laporan 
AME terdapat tabel yang menjelaskan kriteria klasifikasi jenis-jenis batubara coking coal. Berdasarkan 
tabel tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa batubara yang diproduksi dapat diklasifikasikan sebagai 
premium hard coking coal dan dapat dibandingkan dengan hard coking coal berkualitas tinggi lainnya dari 
Australia. Selain itu, kandungan fosfor coking coal Tuhup yang rendah, dan lebih rendah dari sebagian 
besar batubara Australia membuat Tuhup Coal lebih menarik, khususnya sebagai pelengkap bijih besi 
dengan kandungan fosfor tinggi dalam produksi baja. 

SMGC dalam JORC Resources and Reserves Statement menyatakan bahwa Tuhup Coal dapat menjadi 
komponen utama dalam campuran coking coal. Kualitas premium ini dapat dibuktikan oleh kemampuan 
Perseroan untuk menawarkan harga jual yang tinggi untuk produk coking coal dan diterima dengan baik 
oleh para produsen baja internasional. 

d.	 Basis	pelanggan	yang	bereputasi	dan	terdiversifikasi	dengan	baik

Sebagai perusahaan dengan rekam jejak (track record) kegiatan operasional yang masih relatif singkat, 
Perseroan saat ini tengah dalam proses memasarkan brand Tuhup Coal dan membangun basis pelanggan. 
Sebagai bagian proses tersebut, melalui agen pemasaran Glencore, Perseroan telah mengirimkan contoh 
batubara kepada lebih dari 30 pelanggan global yang potensial, termasuk diantaranya pasar utama 
Asia, perusahaan-perusahaan di Turki, Finlandia, Prancis, Belanda dan Italia, dan sekitar seperempat 
dari perusahaan-perusahaan tersebut lalu menjalin kontrak jual beli dengan Glencore dengan jumlah 
berkisar antara 30.000 sampai 50.000 ton untuk dapat dilakukan uji coba lebih lanjut. Pembeli utama 
batubara Perseroan melalui Glencore meliputi pabrik baja dan produsen kokas seperti General Nice, 
Nippon Steel Corporation, Bengal Energy, Winsway, Tata Steel Limited, Hyundai Steel, Nisshin Steel 
Co. Ltd, Zhonglian dan China Steel Corporation. 

Perseroan telah menerima indikasi positif dari beberapa pelanggan yang telah dikirimi contoh batubara 
untuk mengadakan perjanjian penyediaan batubara berjangka satu sampai tiga tahun. Perseroan saat ini 
tengah melakukan negosiasi dengan satu pembeli terkait kontrak pasokan batubara dan memperkirakan 
akan mulai melakukan negosiasi dengan calon pembeli lainnya pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 
2011 dan mulai memasok pada kuartal dua pada tahun 2011. Perseroan telah menjalin kontrak pasokan 
satu juta ton selama satu tahun dengan Zhonglian Resources Company Limited (“Zhonglian”) dengan 
harga yang ditentukan kuartalan berdasarkan harga pasar. Zhonglian adalah perusahaan perdagangan 
batubara dan baja yang terhubung dengan sejumlah pabrik batubara dan baja di Cina. Perseroan 
berkeyakinan bahwa apabila Perseroan berhasil melakukan kontrak pasokan batubara dengan banyaknya 
calon pembeli yang telah menyatakan minat atas batubara Perseroan dan domisili calon pembeli tersebut 
yang tersebar di berbagai negara, maka hal tersebut dapat mengurangi risiko Perseroan atas fluktuasi 
permintaan batubara.

Perseroan berkeyakinan bahwa kerjasama dengan Glencore, agen pemasaran Perseroan, serta hubungan 
yang erat dengan Sumitomo, akan memungkinkan Perseroan membangun hubungan kerjasama jangka 
panjang dengan pelanggan yang telah dikirimi contoh batubara dan menyatakan minatnya pada Tuhup 
Coal yang dimiliki saat ini maupun dengan pelanggan baru.

e.	 Lokasi	strategis	terdekat	dengan	pasar	besi	baja	terbesar	di	dunia	dengan	tingkat	pertumbuhan	
tertinggi

Pelanggan utama Perseroan saat ini berlokasi di Cina, India, Jepang dan Korea Selatan. Cina, India 
dan negara lain di Asia adalah pusat pertumbuhan permintaan yang utama, walaupun di masa lalu 
ekspor coking coal sebagian besar berasal dari Australia dan Kanada. Dengan lokasi tambang yang 
menguntungkan di Asia, Perseroan dapat mengambil manfaat dari kedekatan Perseroan dengan pusat 
permintaan dan dapat menawarkan kualitas batubara yang sebanding dengan biaya pengangkutan yang 
kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya di Australia. 
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Biaya pengangkutan yang relatif lebih murah pada tahun 2009 dan 2010 telah menjadikan pasar coking 
coal dunia mendunia, dan membuat para eksportir dari Indonesia, Australia dan Afrika Selatan menguasai 
pangsa pasar yang sebelumnya dikuasai Amerika Serikat dan Kanada. Dengan Cina menjadi net importir 
coking coal, Indonesia bertahan menjadi pemasok yang paling diuntungkan dengan biaya pengangkutan 
yang rendah. Berdasarkan AME, potensi meningkatnya biaya pengangkutan dapat memberikan dampak 
positif terhadap perdagangan batubara di wilayah Atlantik dan Pasifik. Hal tersebut dapat memperkuat 
keunggulan kompetitif Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia, dengan eksportir dari 
Australia dan Afrika Selatan yang terkena dampak negatif paling  besar dengan peningkatan biaya tersebut. 
Berdasarkan AME, produsen batubara Indonesia memiliki penghematan freight cost rata-rata sebesar 
USD3-USD6 per ton dan USD4-USD8 per ton, berturut-turut untuk pengapalan ke Jepang dan Cina, bila 
dibandingkan pesaing dari Australia. Selain itu, Indonesia memiliki lokasi yang lebih dekat dengan pasar 
Asia. Berdasarkan AME, waktu perjalanan dari Indonesia ke Cina dan Jepang membutuhkan sekitar 7-9 
hari dan 8-10 hari, berturut-turut, dibandingkan dengan 10-13 hari dan 12-15 hari, berturut-turut untuk 
produsen coking coal dari Australia. Perseroan berkeyakinan bahwa keuntungan waktu pengiriman ini 
membuat Perseroan lebih tanggap atas permintaan dari pelanggan dan dapat mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kompetitor dari Australia.

Selain itu, para pelanggan, terutama pabrik baja Jepang yang saat ini mengimpor 50% kebutuhan coking 
coal dari Australia, telah menyatakan kesediaannya untuk mengamankan sumber alternatif penyediaan 
untuk mengurangi ketergantungannya pada hard coking coal Australia yang terkadang mengalami 
hambatan terkait jalur kereta dan infrastruktur lainnya. 

Perseroan berkeyakinan dapat memanfaatkan kesempatan dimana coking coal Tuhup dapat menjadi 
alternatif bagi coking coal Australia karena kedekatan lokasi tambang Perseroan dengan fasilitas 
pengangkutan dan pelanggan di negara Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Turki dan negara Asia 
lainnya, sehingga mampu mengurangi waktu pengiriman dan keseluruhan biaya transportasi.

f.	 Potensi	untuk	meningkatkan	cadangan	dan	sumber	daya	batubara	secara	signifikan	

Per tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki cadangan terbukti dan terduga (proved and probable 
reserves) sebesar 69,2 juta ton di Blok Kohong, yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 36,5 juta ton 
dan cadangan terduga sebesar 32,7 juta ton, yang telah diteliti sesuai standar JORC. 

Jumlah keseluruhan sumber daya (resources) batubara per tanggal 30 Juni 2010 sebesar 378,8 juta ton, 
terdiri dari 280,6 juta ton di Blok Kohong dan 98,1 juta ton di Blok Telakon. 

Perseroan membuktikan kemampuannya untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki dengan fokus 
pada aktivitas eksplorasinya, ditunjukkan dengan grafik berikut: 
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g.	 Tim	manajemen	yang	tangguh	dan	berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jejak rekam (track record) yang 
baik dalam operasi pertambangan batubara. Mayoritas dari manajemen senior memiliki pengalaman 
rata-rata lebih dari 20 tahun di berbagai perusahaan pertambangan internasional seperti: Rio Tinto, dan 
perusahaan pertambangan Indonesia seperti: PT IMR Mining Services, PT Kaltim Prima Coal, PT Kaltim 
Resources Berau dan PT Terex Mining Indonesia.

Perseroan mampu mempercepat peningkatan pengembangan tambang dan produksi batubara 
pertamanya, setelah melakukan aktivitas pengembangan dan konstruksi infrastruktur hanya dalam 
waktu 9 bulan. Manajemen Perseroan telah berhasil mengembangkan pertambangan Perseroan menjadi 
pertambangan yang produktif dalam waktu singkat dengan merekrut orang yang memiliki keahlian di 
bidangnya dan Perseroan berkeyakinan dapat terus mengembangkan usahanya di masa akan datang.

5.	 Strategi	Usaha

Visi Perseroan adalah menjadi produsen dan pemasar produk pertambangan berkualitas tinggi yang 
terkemuka dari Indonesia. Perseroan berencana mewujudkan cita-citanya dengan menerapkan strategi 
sebagai berikut:

a.	 mengembangkan	infrastruktur	agar	mampu	meningkatkan	produksi	dan	mengurangi	biaya

Perseroan saat ini memiliki kapasitas infrastruktur terpasang yang signifikan dan berencana untuk 
melakukan investasi tambahan dan mengembangkan infrastruktur batubara yang ada saat ini. Untuk 
memenuhi pertumbuhan produksi batubara yang direncanakan sampai di level 3,6 mtpa selambat-
lambatnya pada akhir tahun 2010 dan 5,0 mtpa selambat-lambatnya pada akhir tahun 2011 dari Blok 
Kohong dan untuk merealisasikan produksi dari Blok Telakon di masa depan, Perseroan akan melanjutkan 
implementasi dan pengembangan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan efisiensi 
dan pada akhirnya menurunkan biaya produksi. Sebagai contoh, Perseroan berencana melapisi (sheet) 
haul road batubara dengan basalt dalam waktu 6 sampai 9 bulan kedepan untuk memperbaiki kondisi 
jalan agar dapat beroperasi di segala cuaca. 

Setelah peningkatan basalt selesai, truk berkapasitas hingga 20 sampai 35 ton, serta truk berkapasitas 
60 ton yang direncanakan untuk diakuisisi, yang dimiliki Perseroan dapat menggunakan jalan tersebut 
di segala cuaca sehingga efisiensi pengangkutan dapat tercipta. Perseroan juga mengembangkan 
kemampuan coal handling dan pemrosesan yang ada saat ini dengan menambah jumlah crusher dan 
mengembangkan area stockpile. Perseroan merencanakan untuk membangun kantor permanen dan 
mine camp dengan tambahan akomodasi untuk sekurang-kurangnya 600 staf dan kantor administrasi 
tambahan, mengembangkan fasilitas crushing dan stockpile di pelabuhan Perseroan di Muara Tuhup, 
mengembangkan fasilitas bongkar muat tongkang, dan membeli tambahan mesin dan peralatan di lokasi 
tambang. 
Selanjutnya, Perseroan merencanakan untuk membangun sarana penyimpan bahan peledak yang 
permanen untuk menyimpan kebutuhan bahan peledak sampai dengan tiga bulan, 5 unit tangki bahan 
bakar berkapasitas masing-masing 3.000 ton untuk kebutuhan bahan bakar selama tiga bulan dan fasilitas 
live broadcast untuk memonitor operasi harian. 

Perseroan terus mengembangkan inisiatif untuk mengendalikan biaya produksi. Dalam jangka panjang, 
Perseroan akan mengembangkan rute transportasi alternatif melalui sungai Mahakam yang dapat 
memanfaatkan truk haul berkapasitas 120 ton dan tongkang berkapasitas 8.000 ton untuk mengangkut 
batubara Perseroan sepanjang tahun. Selain itu, kedepannya pengembangan sistem in-pit crushing 
dan conveying akan memudahkan Perseroan memindahkan overburden secara efisien. Perseroan juga 
mempertimbangkan pengembangan wash plant di lokasi tambang yang akan membantu memastikan 
kualitas hard coking coal yang lebih konsisten dikirimkan kepada pelanggan. Perseroan berencana untuk 
secara sistematis mengembangkan BMS untuk menjadi perusahaan pendukung penambangan yang 
tersentralisasi dengan harapan BMS akan tumbuh dengan aktivitas operasi yang tinggi dengan efisiensi 
biaya yang maksimal. 
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Perseroan berkeyakinan hal-hal tersebut diatas akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemandirian, 
meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya per unit secara keseluruhan, dan pada akhirnya 
meningkatkan daya saing Perseroan terhadap pemasok coking coal lain.

b.	 meningkatkan	kemandirian	dan	mengurangi	ketergantungan	pada	sungai	Barito		

Saat ini, Perseroan memiliki ketergantungan pada sungai Barito untuk pengangkutan produk coking 
coal ke laut lepas, dan Perseroan telah mengusahakan berbagai upaya untuk melakukan mitigasi 
atas pengaruh kondisi sungai yang berubah-ubah tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan Perseroan 
diantaranya stockpiling batubara Perseroan pada dua ISP yang berlokasi di sepanjang sungai Barito, 
dengan menggunakan kombinasi kapal tongkang berkapasitas 4.000 ton dan 8.000 ton untuk mengatasi 
level ketinggian air yang berubah-ubah di sungai Barito serta memberikan fleksibilitas kepada Perseroan 
untuk mengendalikan logistik bongkar muat pengapalan. Perseroan juga dapat menggunakan peralatan 
dan kru yang memungkinkan pengangkutan sungai dari kapal tongkang berkapasitas 4.000 ton ke 
kapal tongkang berkapasitas 8.000 ton. Perseroan saat ini mengoperasikan armada tongkang dengan 
kapasitas minimum sebesar 262.500 ton per bulannya. Perseroan berencana untuk mengembangkan 
kapasitas penanganan dan telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan pihak ketiga dalam 
penggunaan kapal Panamax yang dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan sebesar 60.000 ton dan 
kapasitas bongkar muat sebesar 40.000 ton per hari. Perseroan juga berencana untuk membangun 
satu atau lebih ISP di sepanjang sungai Barito untuk mengurangi ketergantungan kita pada penyedia 
ISP pihak ketiga.

Dalam jangka panjang, Perseroan berencana membangun rute transportasi alternatif dari lokasi tambang 
menuju sungai Mahakam. Dari pelabuhan Melak di sungai Mahakam, yang berjarak kurang lebih 112 km 
dari lokasi tambang Perseroan, kapal tongkang berkapasitas 8.000 ton dapat dioperasikan sepanjang 
tahun dengan jarak 355 km ke lokasi bongkar muat di laut. Perseroan telah melakukan akuisisi lahan 
untuk membangun haul road untuk jalan alternatif yang akan melayani truk berkapasitas 120 ton dengan 
trailer berkapasitas 120 ton dan berencana untuk menggunakan jalur alternatif ini 2 tahun lagi. Perseroan 
juga sedang mempertimbangkan kelayakan finansial atas alternatif untuk membangun belt conveyer 
sepanjang 112 km di jalur alternatif ini dibanding dengan membangun jalan darat (haul road).

Hal-hal tersebut akan mengurangi ketergantungan Perseroan pada sungai Barito, meningkatkan 
kemandirian dan akhirnya meningkatkan kemampuan Perseroan untuk secara konsisten memastikan 
pengiriman produknya kepada pelanggan, mengurangi waktu pemrosesan dan mengurangi biaya per 
unit dan biaya keterlambatan pengapalan (demurrage cost). 

c.	 meningkatkan	 cadangan	batubara	dengan	mencari	 sumber-sumber	 cadangan	baru	dan	
meningkatkan	usaha-usaha	eksplorasi

Perseroan berencana untuk menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional 
Perseroan dan kas dari Penawaran Umum Perdana Saham atau Penawaran Umum Saham atau obligasi 
lainnya di masa depan, untuk mencari sumber-sumber cadangan baru dan meningkatkan usaha-usaha 
eksplorasi dan pengembangan penambangan di area konsesi dan mengembangkan Blok Telakon dengan 
menggunakan kas internal Perseroan dari operasi penambangan saat ini dan hasil dari Penawaran 
Umum.  

Perseroan berencana untuk menjalankan pengeboran eksplorasi lebih lanjut di Blok Telakon pada bulan 
November 2010 dan mengajukan Izin Pinjam Pakai dari Kementerian Kehutanan untuk pengembangan 
Blok Telakon di bulan Januari 2011. Perseroan mengharapkan dapat memperoleh Izin Pinjam Pakai 
pada akhir tahun 2011. Dengan asumsi hasil pengeboran eksplorasi memuaskan, Perseroan bertujuan 
untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk aktivitas 
penambangan di Blok Telakon pada akhir tahun 2011 dan memulai produksi pada awal atau pertengahan 
tahun 2012. Mengingat saat ini Perseroan sudah memiliki infrastruktur yang baik di blok Kohong, Perseroan 
berkeyakinan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memulai dan meningkatkan produksi 
di blok Telakon dapat diminimalisir dan dapat dibangung dengan lebih cepat.
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Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan eksplorasi yang terus menerus memungkinkan Perseroan 
untuk merencanakan kegiatan penambangan secara lebih efisien guna memenuhi target produksi dan 
mencapai pertumbuhan produksi batubara yang berkelanjutan.

d.	 melakukan	perjanjian	berjangka	untuk	penyediaan	pasokan	batubara	

Perseroan telah melakukan perjanjian pasokan batubara dengan Glencore untuk pengiriman internasional 
Perseroan sampai dengan 3.0 mtpa untuk tahun 2010 dan 2011 (tergantung pada kesepakatan harga) dan 
perjanjian dengan PT Shenrong Carbon untuk pengiriman domestik sejumlah 10.000 ton per bulan selama 
setahun untuk pengiriman domestik. Seiring dengan meningkatkan produksi, Perseroan merencanakan 
untuk melakukan perjanjian jangka panjang untuk penyediaan pasokan batubara (untuk jangka waktu 
satu sampai tiga tahun) dengan pabrik baja terkemuka dan produsen kokas, dengan target 80% produksi 
Perseroan dijual dengan perjanjian berjangka tersebut untuk memastikan Perseroan memiliki pasar yang 
tetap dan berkelanjutan. 
Perseroan berkeyakinan dengan melakukan perjanjian jangka panjang untuk penyediaan pasokan 
batubara, Perseroan akan memiliki keyakinan akan pengembangan bisnisnya dan berada dalam posisi 
yang lebih baik dalam mengambil keputusan investasi dan mengontrol kegiatan operasi dan produksinya.

e.	 mengembangkan	dan	terus	melakukan	diversifikasi	basis	pelanggan

Walaupun seluruh penjualan Perseroan sepanjang tahun 2009 dan selama periode 6 bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2010 dilakukan kepada pelanggan di Cina, India, Korea Selatan dan Jepang, 
Perseroan saat ini sedang dalam proses memperkenalkan Tuhup Coal kepada pelanggan potensial 
dan membangun basis pelanggan. Sampai saat ini, Perseroan lewat agen pemasaran Glencore, telah 
mengirimkan contoh batubara kepada lebih dari 30 pelanggan global yang potensial, termasuk diantaranya 
pasar Asia yang utama yaitu perusahaan-perusahaan di Turki, Finlandia, Prancis, Belanda dan Italia, 
yang mana sekitar seperempat dari perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalin kontrak jual beli 
batubara untuk satu atau beberapa contoh pasokan batubara. Perseroan telah menerima indikasi positif 
dari beberapa pelanggan yang telah menerima contoh batubara untuk kemungkinan mengadakan 
perjanjian pasokan batubara berjangka satu sampai tiga tahun. Pada saat ini Perseroan tengah melakukan 
negosiasi dengan satu pelanggan mengenai kontrak pasokan batubara, dan Perseroan memperkirakan 
akan melakukan negosiasi serupa dengan calon pelanggan lainnya pada akhir 2010 dan awal 2011, 
dan mulai melakukan pasokan pada kuartal dua tahun 2011. Perseroan telah menjalin kontrak pasokan 
satu juta ton selama satu tahun dengan Zhonglian Resources Company Limited (“Zhonglian”) dengan 
harga yang ditentukan kuartalan berdasarkan harga pasar. Zhonglian adalah perusahaan perdagangan 
batubara dan baja yang terhubung dengan sejumlah pabrik batubara dan baja di Cina. Basis pelanggan 
yang beragam akan mengurangi ketergantungan Perseroan pada pelanggan dan ekonomi negara tertentu.

f.	 melakukan	akuisisi	secara	selektif	untuk	diversifikasi	dan	pertumbuhan	usaha

Perseroan berencana untuk melakukan akuisisi secara selektif untuk diversifikasi usaha dan meningkatkan 
prospek pertumbuhan usahanya. Perseroan berkeyakinan strategi ini menguntungkan dimana operasi 
Perseroan sangat terkonsentrasi pada diversifikasi produk yang terbatas dan seluruh aktivitas operasi 
Perseroan terletak pada satu penambangan. Perseroan akan mempertimbangkan untuk memanfaatkan 
peluang untuk mengakuisisi tambang-tambang coking coal maupun thermal coal di Indonesia. Peluang 
akuisisi yang ada dapat berupa akuisisi tambang yang saat ini sudah beroperasi maupun tambang yang 
belum beroperasi (green-field mines). Perseroan berkeyakinan memiliki manajemen, kapasitas dan 
keahlian yang dibutuhkan untuk mengoperasikan penambangan yang ada dan mengembangkan proyek 
green-field  yang serupa dengan yang telah berhasil dilakukan di AKT. Dengan hubungan erat yang telah 
dijalin Perseroan dengan institusi lokal dan asing didukung peningkatan profil arus kasnya dari waktu ke 
waktu, Perseroan berkeyakinan memiliki akses pendanaan yang memadai untuk mendukung rencana 
akuisisinya di masa akan datang.

Dengan melakukan akuisisi, Perseroan dapat melakukan diversifikasi pelanggannya, memiliki eksposur 
di industri baru (sebagai contoh sektor pembangkitan listrik), mengurangi ketergantungan pada ekspor 
dan meningkatkan jumlah lokasi operasional. Pada akhirnya, Perseroan berkeyakinan rencana tersebut 
akan meningkatkan stabilitas usaha dan pendapatannya di masa akan datang.
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g.	 melanjutkan	fokus	pada	keselamatan	kerja,	perlindungan	atas	lingkungan	hidup,	keunggulan	
kinerja	dan	hubungan	dengan	masyarakat

Perseroan memiliki komitmen untuk mempertahankan standar internasional yang tinggi berkaitan dengan 
keselamatan kerja, perlindungan atas lingkungan hidup dan hubungan dengan masyarakat dalam setiap 
proyek Perseroan. Perseroan bertekad untuk melanjutkan mengabdikan sumber daya yang dimiliki untuk 
mempertahankan operasi Perseroan pada standar internasional yang tinggi, meminimalkan kecelakaan 
kerja akibat penambangan dan meningkatkan faktor keselamatan kerja juga meningkatkan kesempatan 
kerja bagi penduduk setempat.

Perseroan mengoperasikan daerah penambangan seluas 21.630 hektar, dengan desa-desa yang 
berdekatan dengan area konsesi Perseroan. Untuk kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang, 
Perseroan berkeyakinan pentingnya untuk menjalin hubungan yang erat dan memberikan manfaat 
bagi komunitas masyarakat setempat. Perseroan memiliki dan terus melanjutkan pembinaan jaringan 
komunitas lewat program-program pengembangan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan dan 
bantuan teknis selain juga penciptaan usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, dimana Perseroan 
berkeyakinan bahwa usaha-usaha tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan 
stabilitas dan pengembangan bisnis dan operasinya.

6.	 area	Konsesi

Area konsesi Perseroan terletak di bagian utara lembah sungai Barito di Kecamatan Muara Laung dan 
Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia dengan 
luas 21.630 hektar. Berikut adalah peta yang menggambarkan lokasi Blok Kohong dan Telakon di area 
konsesi Perseroan:
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7.	 PKP2B	(Perjanjian	Kerjasama	Pengusahaan	dan	Penambangan	Batubara)

Dalam PKP2B dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1999, Perseroan memiliki hak penambangan 
eksklusif di area konsesi. PKP2B menetapkan bahwa pekerjaan akan diselesaikan dalam beberapa 
tahap tertentu dan mempunyai jangka waktu maksimum untuk penyelesaian masing-masing tahap. Area 
konsesi awal yang diberikan dalam PKP2B biasanya relatif besar, tetapi sebagian area konsesi tersebut 
wajib dilepas untuk dikembalikan ke Pemerintah seiring dengan penyelesaian tahap penambangan atau 
apabila area tersebut tidak mengandung deposit batubara yang dipandang ekonomis. Berikut ini adalah 
penjelasan singkat untuk setiap tahap pengembangan menurut PKP2B:

• Tahap	Penyelidikan	Umum
Selama tahap penyelidikan umum, pemegang PKP2B diharuskan melaksanakan penyelidikan 
umum dalam wilayah kontraknya untuk mengetahui kemungkinan lokasi cadangan batubara secepat 
mungkin setelah penandatanganan PKP2B. Setiap penemuan cadangan batubara dengan skala 
signifikan harus diberitahukan kepada Pemerintah. Tahap penyelidikan umum berdasarkan PKP2B 
berakhir 12 bulan setelah tanggal PKP2B. Setelah itu area yang tidak teridentifikasi memiliki cadangan 
batubara yang dipandang ekonomis harus dikembalikan kepada Pemerintah.

• Tahap	eksplorasi
Setelah Tahap Penyelidikan Umum, pemegang PKP2B diharuskan mengeksplorasi daerah dimana 
terdapat cadangan batubara yang dipandang ekonomis. Jangka waktu eksplorasi berdasarkan   
PKP2B berakhir 36 bulan setelah Tahap Penyelidikan Umum tetapi dapat diperpanjang hingga 
dua kali periode 12 bulan. Setelah tahap tersebut area tambahan yang tidak teridentifikasi memiliki 
cadangan batubara yang dipandang ekonomis harus dikembalikan kepada Pemerintah.

• Tahap	Studi	Kelayakan
Setelah Tahap Eksplorasi,  pemegang PKP2B diharuskan melaksanakan studi kelayakan terhadap 
wilayah kontrak yang tersisa. Tahap Studi Kelayakan dilakukan dalam periode 12 bulan. Pada akhir 
studi tersebut, pemegang PKP2B wajib menyerahkan laporan kepada Pemerintah tentang kelayakan 
ekonomis wilayah PKP2B tersebut.

• Tahap	Konstruksi
Setelah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan, Tahap Konstruksi dimulai dimana 
pemegang PKP2B wajib membangun infrastruktur dan fasilitas penambangan yang diperlukan agar 
proyek penambangan   beroperasi. Pekerjaan konstruksi biasanya harus diselesaikan dalam waktu 
36 bulan setelah akhir dari Tahap Studi Kelayakan.

• Tahap	Operasi
Setelah Tahap Konstruksi berakhir dan setelah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang 
diperlukan, Tahap Operasi dimulai.

PKP2B berlaku efektif selama 30 (tiga puluh) tahun setelah memperoleh izin eksploitasi.Perpanjangan 
dimungkinkan dengan kesepakatan antara Pemerintah dan pemegang PKP2B.
 
Berdasarkan isi PKP2B Perseroan deposit batubara tetap milik Pemerintah hingga dilakukan 
penambangannya.   Berdasarkan PKP2B Perseroan  , Pemerintah berhak menerima 13,5% dari seluruh 
batubara yang diproduksi dalam bentuk tunai, dimana batubara ditentukan nilainya menurut harga FOB 
atau harga pada titik pengiriman  terakhir di area konsesi Perseroan.

PKP2B menyatakan bahwa kepemilikan deposit batubara tetap merupakan milik Pemerintah hingga 
dilakukan penambangan batubara dan pengiriman kepada pelanggan dan oleh karenanya diatur 
pembagian terhadap hasil atau pendapatan dari batubara yang ditambang antara pemegang PKP2B 
dengan Pemerintah. Berdasarkan PKP2B generasi ketiga dan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan 
pada bulan September 1996, Pemerintah berhak menerima 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi 
dalam bentuk tunai, dimana batubara ditentukan nilainya menurut harga FOB atau harga bongkar muat 
terakhir di area konsesi. 
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8.	 Kegiatan	Penambangan	Batubara

Kegiatan penambangan batubara Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:

9.	 Proyek	Pertambangan	Batubara	Perseroan

Pada awalnya, area konsesi Perseroan memiliki 40.610 hektar di Kabupaten Murung Raya di Kalimantan 
Tengah. Area konsesi tersebut terletak di sebelah selatan deposit batubara PKP2B BHP Billiton di 
Maruwai dan di sebelah timur tambang batubara semi soft patungan milik Itochu, PT Marunda Graha 
Mineral. Program eksplorasi AKT antara tahun 2005 dan 2007 telah mengidentifikasi wilayah tenggara 
area konsesi sebagai area dengan cadangan coking coal dengan jumlah signifikan. Wilayah timurlaut 
dari area tersebut seluas 18.980 hektar telah dikembalikan kepada Pemerintah pada tahun 2006, setelah 
terbukti sebagian besar dari area tersebut mengandung batubara lignite (batubara termal kalori rendah 
). Area konsesi Perseroan saat ini terdiri dari 21.630 hektar di wilayah baratdaya area eksplorasi awal 
dimana cadangan hard coking coal berkualitas tinggi telah teridentifikasi. Per tanggal 30 Juni 2010, 
konsesi Perseroan memiliki estimasi cadangan terbukti sebesar 36,5 juta ton dan estimasi cadangan 
terduga sebesar 32,7 juta ton dan jumlah sumber daya batubara (resources) sebesar 378,8 juta ton.

Area konsesi Perseroan terdiri dari Blok Kohong di barat daya dan Blok Telakon di timur laut. Program 
eksplorasi Perseroan telah berkembang selama tiga periode, dengan periode pertama dan kedua di kedua 
Blok, dan periode ketiga, yang saat ini sedang berlangsung, hanya dilakukan di Blok Kohong. Periode 
ketiga meliputi pengeboran infill di daerah penambangan dan perluasan sumber daya (resource extension) 
diluar wilayah penambangan yang ada. Sampai saat ini, kegiatan pengembangan dan produksi Perseroan 
berfokus di Blok Kohong yang telah didentifikasi sebagai area yang paling tepat untuk penambangan 
awal, karena telah dilakukannya survei dan pengeboran secara matang dan oleh karenanya memberikan 
tingkat keyakinan lebih tinggi di Blok tersebut dibanding Blok Telakon. Per tanggal 30 Juni 2010, telah 
dilakukan pengeboran sejumlah 1.296 lubang tanah di Blok Kohong dan 187 lubang tanah di Blok Telakon.
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Perseroan berencana untuk meneruskan program pengeboran eksplorasi lebih lanjut di Blok Telakon yang 
akan dimulai pada bulan November 2010 dan sudah mengajukan Izin Pinjam Pakai dari Kementerian 
Kehutanan untuk pengembangan Blok Telakon ini. Perseroan mengharapkan dapat memperoleh Izin 
Pinjam Pakai Eksploitasi pada akhir tahun 2011. Dengan harapan hasil pengeboran eksplorasi yang 
memuaskan, Perseroan berencana untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan 
untuk aktivitas penambangan di Blok Telakon pada akhir tahun 2011 dan memulai produksi pada awal 
sampai pertengahan tahun 2012.

Perseroan melaksanakan   produksi percobaan di Blok Kohong pada akhir bulan September 2008 setelah 
melakukan penambangan dan pengembangan infrastruktur selama sembilan bulan dan memulai produksi 
komersial pada mulai 15 September 2009. Selama periode pelaksanaan   produksi percobaan sampai 
dengan tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah memproduksi 1,7 juta ton batubara dengan rata-rata rasio 
pengupasan (strip ratio) sebesar 14,4. Rencana lanjutan pengembangan Perseroan adalah melanjutkan 
eksplorasi dan melaksanakan pemodelan geologi dan survei yang diperlukan untuk mengidentifikasi 
sumber daya, meningkatkan jumlah cadangan  , dan meningkatkan keyakinan atas cadangan   Perseroan.

Perseroan melakukan seluruh operasi pengambilan batubara (coal extraction) dan sebagian besar operasi 
pengangkutan batubara (coal hauling) secara mandiri. Perseroan memanfaatkan operator eksternal untuk 
jasa-jasa seperti pengangkutan batubara (barging), peledakan (blasting), pemeliharaan (maintenance) 
dan keamanan (security).

10.	Cadangan	Batubara

SMGC telah melakukan penelaahan atas perkiraan cadangan yang dimiliki Perseroan dan per tanggal 
30 Juni 2010, cadangan batubara Perseroan seluruhnya berjumlah sekitar 69,2 juta ton, terdiri dari 
36,5 juta ton cadangan terbukti dan 32,7 juta ton cadangan terduga, yang seluruhnya terdapat di Blok 
Kohong. Wilayah Blok Telakon tidak dikategorikan kedalam cadangan karena sampai sampai saat ini 
hanya mengandung sumber daya tereka (inferred resources) dari terbatasnya pengeboran yang telah 
dilakukan di Telakon. Berikut adalah tabel ringkasan jumlah sumber daya dan cadangan batubara yang 
dimiliki Perseroan:

Deskripsi	(dalam	juta	ton)	 Kohong	 Telakon	 Jumlah
Cadangan	(reserves)   
Terbukti (proved) 36,5 - 36,5
Terduga (probable) 32,7 - 32,7
Jumlah	Cadangan	 69,2	 -	 69,2
Sumber	Daya	(resources)    
Terukur (measured) 57,8 - 57,8
Tertunjuk (indicated) 74,3 - 74,3
Tereka (inferred)  148,6 98,1 246,7
Jumlah	Sumber	Daya		 280,7	 98,1	 378,8
Sumber: SMGC Report

Studi kelayakan yang telah dilakukan SMGC memperkirakan bahwa berdasarkan tingkat produksi 5,0 
mtpa dan model pengembangan Perseroan, terdapat cadangan yang cukup untuk dapat ditambang untuk 
mempertahankan produksi sepanjang periode produksi yang terdapat dalam PKP2B Perseroan. Rencana 
lanjutan pengembangan Perseroan adalah melanjutkan eksplorasi dan melaksanakan pemodelan geologi 
dan survei yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber daya dan untuk meningkatkan jumlah cadangan 
yang ada, dan   menambah keyakinan atas cadangan  Perseroan.

11.	Produk	Batubara

Sejumlah 95% dari batubara yang diproduksi Perseroan adalah produk dengan spesifikasi tunggal yang 
dipasarkan dengan nama Tuhup Coal. Untuk memproduksi Tuhup Coal, Perseroan saat ini mengolah 
(blending) campuran batubara yang berasal dari empat lapisan batubara yang ditambang Perseroan 
untuk diolah menjadi produk dengan spesifikasi tunggal. Setiap lapisan mengandung batubara homogen, 
walaupun karakteristik batubara dari setiap lapisan memiliki perbedaan tipis satu sama lainnya. Batubara 
yang ditambang dari setiap lapisan diuji oleh ahli teknik dari PT Geoservices Limited di laboratorium 
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Geoservices yang ada di tambang Perseroan. Para ahli teknik itu kemudian menentukan jumlah batubara 
yang tepat dari setiap lapisan untuk dicampur di pusat pengolahan dan pencampuran Perseroan atau 
Coal Handling and Processing Plant (“CHPP”) untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan Perseroan.

Berikut adalah spesifikasi khusus Tuhup Coal per tanggal 30 Juni 2010:

Keterangan	 Kualitas	Umum	 Basis
Total Moisture (1) 9,0% ISO - ar
Inherent Moisture (2) 1,8% adb
Volatile Matter 26,5% adb
Ash Content 7,0% + 0,5% adb
Fixed Carbon 64% adb
Sulphur 0,8% + 0,05% adb
Phosphorus 0,015% max In coal
Gray King G 11 – G 13 
CSN 9 
HGI 105 
CV 8.300 ISO – adb
CSR 60 AS
CRI 26,4 AS
Vitrinite 97% (Min)
Reflectance 1,23 – 1,27 Ro Max
G Caking Index 91 
CV > 7.600 kcal
Sumber: ACIRL Report on Pilot Scale Carbonisation & Laboratory Testing of Tuhup Marketing Sample tanggal 7 September 2009.
(1)  Diukur pada basis “as-received”. (2)  Diukur pada basis “air-dried”.

Selain Tuhup Coal, sebagian kecil batubara yang ditambang Perseroan diluar spesifikasi umum Tuhup 
Coal. Batubara tersebut dipasarkan sebagai “Off-spec Coal” (batubara kalori tinggi). Sekitar 5% dari 
batubara yang diproduksi Perseroan dijual sebagai Off-spec Coal.

12.	Produksi	dan	Penjualan	Batubara

Perseroan telah memulai produksi percobaan dari tambang (pilot mine) di Blok Kohong pada akhir bulan 
September 2008 setelah melakukan   pengembangan dan konstruksi infrastruktur selama sembilan bulan, 
dan memulai produksi komersial pada akhir bulan September 2009. Selama periode produksi percobaan 
sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah memproduksi sekitar 1,7 juta ton batubara dengan 
rata-rata rasio pengupasan (strip ratio) sekitar 14,4. 

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah memproduksi 
752.107 ton batubara. Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksinya sampai dengan 200.000 
ton per bulan, atau 2,4 mtpa, per tanggal 31 Desember 2009, dan dalam proses akhir meningkatkan 
infrastruktur untuk mencapai kapasitas produksi terpasang 3,6 mtpa pada akhir tahun 2010 dan 5,0 
mtpa pada akhir tahun 2011. Berdasarkan SMGC, pencocokan/rekonsiliasi antara jumlah aktual ton 
yang ditambang dibandingkan dengan jumlah ton model menunjukkan baiknya pemulihan sumber daya 
batubara. Selain itu, rekonsiliasi dari kualitas aktual batubara yang diproduksi konsisten dengan contoh 
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dan sejalan dengan hasil lubang eksplorasi. SMGC dalam JORC Resources and Reserves Statement 
menyatakan bahwa rekonsiliasi antara jumlah ton model, jumlah ton produksi dan kualitas menunjukkan 
bahwa tidak ada batubara yang hilang dan terdilusi selama produksi, dan hal ini membuktikan bahwa 
praktek penambangan yang baik telah diterapkan oleh Perseroan.

Tabel berikut adalah ringkasan data volume produksi, volume batubara yang dibeli, volume penjualan, 
penjualan batubara dan rata-rata harga jual per ton untuk masing-masing periode:

Uraian	 	 	 30	Juni		 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Volume produksi (ton) 752.107 882.039 (2) 22.868(1) -
Volume penjualan (ton) 617.603 131.359 - -
Penjualan batubara (Rp juta) 1.074.602 200.529(3) - -
Rata-rata harga jual per ton (USD) (4) (6) 191,5 168,1 - -
Biaya produksi tunai (USD/ton) (5) (6) 57,5 60,6 107,4 -
Average strip ratio 12,9 15,1 23,1 -
Catatan:
(1)  Merupakan volume produksi percobaan karena produksi komersial baru dimulai pada akhir bulan September 2009.
(2)  Dari jumlah tersebut, 436.040 ton batubara diproduksi pada masa uji coba produksi, sedangkan sisanya 445.999 ton diproduksi 

setelah dimulainya kegiatan komersial Perseroan.. 
(3)  Untuk tahun 2009, dihitung berdasarkan kinerja total dan rata-rata selama 3 bulan.
(4)  Harga jual rata-rata per ton dihitung berdasarkan penjualan dibagi dengan volume penjualan untuk masing-masing periode. 
(5)   Biaya produksi tunai dihitung berdasarkan jumlah biaya produksi (tidak termasuk royalti, penyusutan dan amortisasi) dibagi 

dengan volume produksi masing-masing periode. 
(6)   Kurs nilai tukar Rupiah terhadap US pada tanggal 30 Juni 2010 adalah Rp9.083. 

Dengan telah selesainya pembangunan conveyer barge loader berkapasitas 2.400 ton per jam pada 
bulan April 2010, Perseroan berhasil meningkatkan volume penjualannya. Pada bulan April, Mei dan 
Juni 2010, Perseroan telah memproduksi batubara berturut-turut sejumlah 105.432 ton, 131.740 ton dan 
203.203 ton. Perseroan saat ini sedang dalam proses pre-stripping atau memindahkan overburden untuk 
mengekspos batubara untuk peningkatan produksi. Hal ini sejalan dengan tingkat overburden removal 
sekitar 2 juta meter kubik per bulan di bulan April dan Mei, yang 35% lebih tinggi daripada bulan Juni 
2010. Dengan persiapan tersebut, Perseroan berkeyakinan bisa mencapai kapasitas produksi terpasang 
3,6 mtpa selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010. 

Diagram berikut menggambarkan riwayat produksi bulanan Perseroan sampai dengan bulan Juni 2010:

Penjualan pada tahun 2009 dipengaruhi oleh hambatan dalam ketersediaan kapal tongkang akibat 
rendahnya level air yang tidak normal di sungai Barito akibat musim kering berkepanjangan sebagai 
akibat pola iklim El Niño, namun aktivitas pengangkutan telah pulih pada tahun 2010. Untuk periode yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah mencapai nilai penjualan Rp 1.074,6 miliar dan 
mengapalkan 617.603 ton batubara. Perseroan memperkirakan bahwa jumlah produksi dan penjualan 
Perseroan akan mencapai 1.8 juta ton dan 1,6 juta ton pada tahun 2010.
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Penilaian dan pengawasan mutu atas seluruh batubara yang diproduksi dan diproses dilakukan oleh 
manajemen yang berpengalaman yang juga didukung oleh konsultan independen, PT Geoservices 
Limited, untuk menjamin terjaganya kualitas batubara Perseroan.

13.	Kegiatan	Operasi	dan	Logistik	Tambang

Kegiatan tambang saat ini hanya dilakukan di Blok Kohong dengan empat ceruk tambang (pit). Pit-pit 
tersebut saat ini termasuk empat lapisan yang memiliki ketebalan dari 0,4 m sampai 2,75 m, dari seluruh 
lapisan yang berjumlah 28 lapisan di Blok Kohong. Pit tambahan saat ini dalam tahap awal pengembangan 
pra produksi.

Proses produksi coking coal Tuhup sama seperti proses produksi batubara termal yang umum di 
Indonesia. Penambangan dilakukan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit) konvensional. 
Metode open pit yang dilakukan Perseroan terdiri atas sembilan langkah utama meliputi: (1) eksplorasi; 
(2) perencanaan penambangan; (3) topsoil and overburden removal; (4) penambangan batubara; (5) 
coal blending and crushing; (6) coal hauling; (7) coal barging; (8) transshipment; dan (9) pelaksanaan 
pengelolaan lingkungan hidup dan sosial. 

14.	Kegiatan	eksplorasi

Dibawah pengawasan konsultan pertambangan independen, SMGC, Perseroan melakukan aktivitas 
eksplorasi berkelanjutan di area konsesi Perseroan. Sampai saat ini, aktivitas pengembangan dan 
produksi Perseroan berfokus di Blok Kohong karena Perseroan telah mengidentifikasi Kohong sebagai 
wilayah yang paling tepat untuk penambangan awal. Per tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah dilakukan 
pengeboran sejumlah 1.296 lubang di Blok Kohong dan 187 lubang di Blok Telakon. 

Aktivitas eksplorasi termasuk pengumpulan data, pemodelan geologi, evaluasi kondisi keuangan dan 
riset pasar. Pengumpulan data adalah proses identifikasi lokasi, bentuk dan kualitas cadangan batubara. 
Proses ini dilakukan berdasarkan pemetaan geologi, yang berupa survei kondisi permukaan tanah, dan 
pengeboran lubang tanah, dimana tingkat kedalamannya tergantung dari kedalaman dan konfigurasi 
lapisan batubara. Untuk tujuan khusus, pemetaan geologi dan pengeboran umumnya dilakukan juga 
survei geofisika. 

Permodelan geologi adalah proses transfer data dari setiap titik observasi ke dalam bentuk maket 3 
dimensi lapisan batubara. Hal ini diperlukan untuk memperkirakan kandungan batubara yang tersedia 
di suatu lapisan batubara dan berdampak pada pemilihan metode penambangan tertentu. Pemodelan 
geologi juga dapat memberikan informasi mengenai kualitas batubara. Perseroan telah menunjuk SMGC 
untuk melakukan estimasi independen dari sumber batubara penambangan terbuka yang dimiliki dan 
sumber daya dari setiap proyek, sesuai dengan panduan laporan berdasarkan 2004 JORC Code. 

SMGC telah mengklasifikasikan cadangan di masing-masing proyek sebagai jumlah terukur (measured), 
terindikasi (indicated) dan tereka (inferred), yang mencerminkan tingkat keyakinan terhadap data tersebut. 
Data-data tersebut kemudian diterjemahkan sebagai cadangan terbukti dan cadangan terduga, yang 
dapat diartikan sebagai batubara yang dapat ditambang secara ekonomis. Perseroan melakukan aktivitas 
pengumpulan data dan pemutakhiran model geologi secara terus-menerus untuk menambah tingkat 
keyakinan/kepercayaan terhadap cadangan yang dimiliki.

Perseroan melakukan evaluasi keuangan untuk menentukan apakah pelaksanaan penambangan 
atau perluasan daerah penambangan memang layak secara ekonomis untuk dilakukan. Evaluasi ini 
mencakup harga batubara, permintaan produk, investasi modal yang dibutuhkan, penambangan, biaya 
pemrosesan dan transportasi, serta bentuk, besaran, dan kedalaman ekskavasi (excavation). Selain itu, 
Perseroan melakukan riset pasar untuk memperoleh informasi mengenai tingkat permintaan batubara, 
harga batubara, dan juga pelanggan batubara yang potensial.
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Aktivitas eksplorasi penting telah dilakukan di daerah konsesi sebelum kepemilikan AKT diakuisisi oleh 
Perseroan. Perseroan melanjutkan eksplorasi setelah mengambil alih AKT dan menunjuk SMGC sebagai 
konsultan penambangan independen untuk menerbitkan laporan atas sumberdaya dan cadangan batubara 
yang dimiliki Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2010, Perseroan telah mencatat beban eksplorasi sebesar 
Rp 1.103,0 miliar yang ditangguhkan dan dicatatkan sebagai biaya eksplorasi dan pengembangan yang 
ditangguhkan. Pengeluaran eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan dan diamortisasi secara 
sistematis dan berkesinambungan yang mana lebih singkat antara umur tambang atau umur PKP2B (30 
tahun untuk Perseroan). Blok Kohong telah secara intensif dieksplorasi dengan 1.296 lubang tambang 
per tanggal 30 Juni 2010, sedangkan 187 lubang (boreholes) telah dibor di Blok Telakon pada tanggal 
30 Juni 2010. Perseroan berencana untuk melanjutkan aktivitas eksplorasi di Blok Kohong dan Blok 
Telakon. Perseroan berencana untuk melanjutkan pengeboran di Blok Kohong untuk meningkatkan 
jumlah sumber daya dan mengembangkan pit tambahan. Adapun di Blok Telakon, Perseroan berencana 
untuk melaksanakan pengeboran eksplorasi lanjutan yang akan dimulai pada bulan November 2010 
dan telah mengajukan Izin Pinjam Pakai dari Kementerian Kehutanan untuk Blok Telakon. Perseroan 
mengharapkan bisa memperoleh Izin Pinjam Pakai Eksploitasi pada akhir tahun 2011. Dengan asumsi hasil 
yang memuaskan dari pengeboran eksplorasi, Perseroan berencana untuk menyelesaikan pembangunan 
infrastruktur yang disyaratkan untuk penambangan di Blok Telakon pada akhir tahun 2011 dan memulai 
produksi  pada awal sampai pertengahan tahun 2012.

15.	Perencanaan	Penambangan

Dengan data yang terkumpul dari aktifitas eksplorasi awal, Perseroan menyusun rencana penambangan 
jangka panjang termasuk rencana pengeboran lanjutan, design tambang dan jenis/kelas peralatan 
penambangan yang dibutuhkan serta rencana produksi untuk setiap pit penambangan Perseroan.  
Aspek-aspek lain yang turut dipertimbangkan antara lain kondisi alam yang mencakup topografi, posisi 
sungai dan anak sungai, desa sekitar, dan rencana rehabilitasi pasca penambangan. Sejalan dengan 
data eksplorasi yang terus berkembang, model geologi diperbaharui secara berkesinambungan sebagai 
dasar perubahan rencana penambangan. 

16.	Pengupasan	Tanah	dan	Penambangan	Batubara

Penambangan dilakukan menggunakan metode penambangan terbuka konvensional dengan 
menggunakan excavator dan dump truck yang didukung oleh bulldozer, grader, dan lain-lain.  

Pengupasan tanah (overburden removal) dimulai dengan membersihkan lahan vegetasi dan memindahkan 
lapisan atas tanah (top soil) ke area khusus untuk penempatan top soil. Top soil perlu ditempatkan secara 
khusus karena tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk merehabilitasi area yang telah selesai ditambang. 
Dari area yang sudah terbuka, tanah tidak terpakai biasanya dipindahkan ke tempat penampungan 
(waste dump) di luar area pit. Bila ada ruangan yang cukup di dasar penambangan out pit, maka proses 
pengurukan (backfilling) dapat dilakukan. 

Overburden removal biasanya dimulai dengan cara pengeboran dan peledakan. Apabila batubara telah 
dibuka, proses penambangan dapat dimulai, tanpa perlunya dilakukan pengeboran dan peledakan, dan 
batubara diangkut   diangkut dengan truk (haul) ke CHPP Perseroan untuk pengujian dan pemrosesan.    
 
Perseroan memanfaatkan berbagai perlengkapan dan prosedur yang berbeda tergantung pada kedalaman 
struktur lapisan, yang menentukan rasio pengupasan dan biaya penambangan.

Penambangan Perseroan beroperasi selama 24 jam per hari, 365 hari per tahun, kecuali apabila terjadi 
gangguan cuaca seperti hujan. Perseroan mempekerjakan dua shift penambang yang bekerja masing-
masing selama 12 jam. Lokasi tambang Perseroan memiliki fasilitas kantor dan tempat menginap bagi 
sampai dengan 1.300 karyawan permanen maupun kontrak, dilengkapi dengan fasilitas jalan, listrik, 
sarana air bersih dan klinik pengobatan. 
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17.	Pengolahan	dan	Pengangkutan	Batubara	

Batubara yang diperoleh dari ROM stockpile diangkut dengan truk sekitar 6 sampai 8 km ke fasilitas 
crushing di CHPP milik Perseroan. Di CHPP, batubara dari setiap lapisan diuji oleh para teknisi lapangan 
dari PT Geoservices Limited dan kemudian dicampur dan di-crush dengan batubara dari lapisan lain 
untuk menghasilkan Tuhup Coal. Batubara yang telah di-crush kemudian diangkut 35 km oleh truk 
berkapasitas 20 ton dan 35 ton melewati hauling road ke Pelabuhan Muara Tuhup di sungai Barito. 
Perseroan melakukan sendiri sebagian besar operasi pengangkutan batubara, dan sebagian kecil lainnya 
dilakukan oleh kepada kontraktor pihak ketiga.

Perseroan telah memperbaiki lapisan jalan dengan batu pasir sehingga   bisa dilalui oleh truk berkapasitas 
20 ton dan 35 ton, namun belum bisa digunakan apabila hujan berkepanjangan. Perseroan sudah 
mulai melapisi jalan dengan basalt dalam jangka waktu enam sampai sembilan bulan ke depan untuk 
meningkatkan kualitas jalan angkatan dan mampu mengatasi gangguan cuaca. Apabila jalur darat tersebut 
telah diperbaiki, maka truk berkapasitas 20 ton dan 35 ton milik Perseroan, serta truk berkapasitas 60 
ton yang direncanakan akan diakuisisi, akan dapat menggunakan jalan tersebut dalam cuaca apapun.

Jembatan di jalur pengangkutan saat ini masih dalam kondisi yang layak untuk mendukung pengangkutan 
batubara dan seluruh jalur penyeberangan sungai memiliki jalur alternatif.

Berikut adalah diagram jalur pengangkutan batubara Perseroan dari lokasi tambang ke lokasi 
pengangkutan kapal tongkang (transshipment) di Taboneo:

18.	Pengapalan	dan	Transportasi	Batubara

Di pelabuhan Muara Tuhup, batubara dimuat ke   kapal tongkang dengan pelabuhan conveyor Perseroan. 
Conveyor barge loader Perseroan berkapasitas 2.400 ton per jam telah beroperasi sejak pertengahan 
bulan April 2010, yang memungkinkan pemuatan batubara ke kapal tongkang jauh lebih cepat.  
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Batubara Perseroan kemudian diangkut kapal tongkang ke Taboneo sejauh 562 km, dimana batubara 
tersebut kemudian dipindahkan ke kapal laut besar (biasanya berkapasitas 50.000 ton) untuk dikirim ke 
pelabuhan-pelabuhan tujuan ekspor, atau ditimbun di fasilitas penyimpanan sementara (“ISP”) di Teluk 
Timbau.

Perseroan saat ini menyewa sejumlah 26 kapal tongkang (tug and barges), yang masing-masing berukuran 
220 – 230 kaki dengan kapasitas 3.500 – 4.000 ton dan sejumlah 13 kapal tongkang, yang masing-masing 
berukuran 300 kaki dengan kapasitas 8.000 ton wet charter. Kapal tongkang Perseroan mengangkut 
batubara sejauh 562 km dari Muara Tuhup ke Taboneo. Waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dari 
Muara Tuhup ke Taboneo sekitar empat hari.  Perseroan telah memasang fasilitas penerangan di jembatan 
Muara Teweh,   sehingga kapal tongkang bisa berlayar melewati jembatan tersebut pada malam hari. 

Jarak pengangkutan kapal tongkang dapat dibagi kedalam dua tahap sebagai berikut:

Jalur		 	 	 Jarak	(km)	 Jalur
Muara Tuhup ke Teluk Timbau 290 sungai Barito bagian atas
Teluk Timbau ke Taboneo 272 sungai Barito bagian bawah dan laut lepas 

Jumlah   562 

Jalur dari Teluk Timbau ke Taboneo adalah jalur transportasi yang dapat diandalkan dimana telah 
dimanfaatkan pula oleh operator tambang batubara lain. Jalur Muara Tuhup ke Teluk Timbau terkadang 
masih menghadapi hambatan akibat tidak stabilnya tingkat ketinggian permukaan air di sungai Barito 
bagian atas. Untuk mengangkut 4.000 ton batubara dengan kapal tongkang, dibutuhkan kedalaman air 
minimum 4 meter. Pada kuartal ketiga tahun 2009, sungai tersebut memiliki ketinggian yang lebih rendah 
dari 4 meter akibat pola cuaca El Nino, yang mana telah menghambat pengangkutan peralatan ke lokasi 
tambang dan pengangkutan batubara Perseroan kepada para pembeli.

Perseroan menggunakan kombinasi kapal tongkang berkapasitas 4.000 ton dan 8.000 ton untuk mengatasi 
ketidakstabilan ketinggian permukaan air di sungai Barito dan untuk memberikan fleksibilitas dalam 
mengatur logistik bongkar muat dan pengapalan batubara. Untuk mengurangi dampak tidak stabilnya 
level ketinggian air pada musim kemarau khususnya pada bagian pengapalan dari Muara Tuhup ke 
Teluk Timbau, yang biasanya berlangsung selama dua sampai tiga bulan setiap tahunnya, Perseoran 
telah menandatangani kontrak dengan dua operator ISP pihak ketiga untuk menggunakan ISP pihak 
ketiga tersebut di Teluk Timbau yang berlokasi di sepanjang sungai Barito untuk menyimpan persediaan 
sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dan secara berkesinambungan sepanjang 
tahun. Berdasarkan kontrak tersebut, Perseroan membayar operator ISP kombinasi biaya jasa untuk 
penyewaan gudang penimbunan batubara, bongkar muat batubara dan perlengkapan dan biaya atas 
jasa (service fee). Di salah satu ISP , Perseroan saat ini memiliki akses ke area penimbunan 400.000 ton 
batubara, dan telah menyiapkan infrastruktur untuk menyimpan kapasitas 60.000 ton batubara dan saat 
ini sejumlah 40.000 ton stok batubara telah ditimbun (stockpiled). Di ISP lainnya  , Perseroan memiliki 
akses ke area untuk menimbun 30.000 ton batubara dan memiliki opsi untuk menimbun sampai dengan 
100.000 ton batubara. 

Perseroan juga telah memulai persiapan pembangunan fasilitas ISP dengan spesifikasi sendiri di Teluk 
Timbau untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. ISP tersebut berlokasi di wilayah sungai 
Barito dimana 8.000 ton kapal tongkang melakukan perjalanan menuju Taboneo dengan mudah. Untuk 
itu, tergantung pada kondisi sungai dan permintaan pelanggan, Perseroan dapat memanfaatkan kapal 
tongkang berkapasitas 4.000 ton untuk mengangkut dari Pelabuhan Muara Tuhup ke Taboneo. Pada 
waktu lain, Perseroan bergantung pada kapal tongkang berkapasitas 4.000 ton untuk mengangkut 
batubara setengah jalan dan kemudian batubara dipindahkan ke kapal tongkang berkapasitas 8.000 ton 
untuk melanjutkan perjalanan seterusnya ke Taboneo. Perseroan telah memiliki perlengkapan dan kru 
yang memadai untuk mengangkut dari sebelumnya hanya 4.000 ton menjadi 8.000 ton melalui sungai.

Armada Perseroan yang beroperasi saat ini memiliki kapasitas minimum 262.500 ton per bulan. Perseroan 
telah menandatangani nota kesepahaman dengan penyedia pihak ketiga untuk penggunaan kapal 
Panamax yang dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan hingga sebesar 60.000 ton dan kapasitas 
bongkar muat sebesar 40.000 ton per harinya yang bisa memberikan nilai tambah bagi solusi logistik 



125

Perseroan. Tujuan dari penggunaan kapal Panamax adalah sebagai tambatan lepas pantai Taboneo. 
Kapal Panamax tersebut saat ini sedang dimodifikasi dengan menambah crane dan mechanized hole 
covers, yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2010. 

Untuk jangka panjang, Perseroan berencana membangun rute transportasi alternatif dari lokasi tambang 
ke sungai Mahakam. Jarak dari pelabuhan yang direncanakan di Melak di sungai Mahakam, kira-kira 112 
km dari lokasi tambang Perseroan, sejumlah 8.000 ton kapal tongkang dapat dioperasikan sepanjang 
tahun sejauh 355 km ke lokasi bongkar muat di laut. 

Perseroan berkeyakinan hal-hal tersebut memberikan solusi dan nilai tambah logistik Perseroan, 
memberikan keuntungan penghematan biaya, mengurangi waktu pengangkutan, biaya per unit dan 
biaya keterlambatan pengapalan (demurrage cost), serta memberikan kemudahan bagi Perseroan dalam 
mengelola aktivitas operasi penambangan, penyimpanan dan pengangkutan dan pengiriman.

19.	Pengendalian	Kualitas	

Proses pengendalian kualitas berlangsung di setiap tahap operasi penambangan untuk memastikan 
kualitas batubara sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang tertera di dalam perjanjian jual beli. Proses 
ini diterapkan mulai dari tahap pemodelan geologi dan jadwal terinci dari berbagai perencanaan 
penambangan.

Perseroan telah menunjuk PT Geoservices Limited, perusahaan independen yang melakukan pengecekan, 
pengujian, verifikasi dan sertifikasi, dalam melakukan pengambilan contoh batubara di laboratorium 
on-site untuk analisis geologi, penambangan, pemrosesan dan pengangkutan contoh batubara. Hasil 
yang diperoleh on-site kemudian digunakan untuk mengontrol dan menyesuaikan aktivitas rencana 
penambangan, pemrosesan dan pengolahan.

Pengendalian kualitas dilakukan sejak pengeboran eksplorasi, dimana contoh batubara diambil dari 
dasar lubang pengeboran kemudian dianalisa oleh laboratorium independen untuk menganalisa kualitas 
batubara tersebut. Tahap selanjutnya adalah pada saat “production coal quality drilling”. Pada tahap 
ini, kualitas batubara in situ dari lapisan batubara tertentu diuji konsistensinya. Batubara dari lapisan 
berbeda dan dari tambang yang berbeda kemudian dijadwalkan untuk ditambang sesuai dengan rencana 
penambangan untuk memenuhi spesifikasi Tuhup Coal. 

Selama proses pemuatan batubara ke dalam kapal tongkang, contoh batubara diambil dari setiap kapal 
tongkang dan dianalisa oleh PT Geoservices Limited di laboratorium sebelum dikirim ke kapal untuk 
diangkut. Dalam proses bongkar muat batubara ke kapal, contoh batubara diambil kembali sebelum kapal-
kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan kualitas batubara disertifikasi oleh PT Geoservices Limited. 

Berdasarkan kontrak penyediaan batubara, Perseroan dapat diberikan sanksi denda apabila batubara 
yang dikirim mengandung kandungan debu, kelembaban dan kadar belerang yang berlebih diatas 
parameter yang telah diperjanjikan. Sampai saat ini, Perseroan belum pernah melanggar perjanjian yang 
berakibat sanksi denda dan Perseroan belum pernah mengalami kondisi dimana pengiriman batubara 
ditolak oleh pelanggan karena tidak memenuhi spesifikasi. 

20.	Fasilitas	Infrastruktur

Perseroan telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Kohong berupa: jalan angkutan (haul 
road), kantor dan tempat tinggal permanen, mess berkapasitas sampai dengan 1.300 orang dan 70 orang 
di pelabuhan, tangki penyimpanan bahan bakar berkapasitas 3.200 ton mengapung di sungai, tangki 
terapung untuk menyimpan bahan bakar berkapasitas 530 ton di darat, gudang penyimpan sementara 
bahan peledak, gudang, bengkel, toko perlengkapan, fasilitas pengolahan air, klinik pengobatan, CHPP, 
laboratorium yang dioperasikan oleh PT Geoservices Limited dan fasilitas bongkar muat kapal tongkang di 
Muara Tuhup, termasuk conveyor barge loader berkapasitas 2.400 ton per jam. Secara umum, infrastruktur 
yang ada saat ini dapat mendukung kapasitas produksi terpasang sebesar 2,4 mtpa.
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Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai Perseroan:

Keterangan	 	 30	Juni	2010	 31	Desember	2009	 31	Desember	2008	 31	Desember	2007
Kapasitas Terpasang (mtpa) 2,4 2,4 1,0 -
Rata-rata Utilisasi Kapasitas Terpakai 100% 90% 20% -

Perseroan saat ini dalam proses akhir membangun infrastruktur yang lebih lengkap untuk mencapai 
kapasitas produksi terpasang 3,6 mtpa dan meningkatkan kemandirian pada akhir tahun 2010. Inisiatif 
yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kualitas haul road yang ada menjadi haul road yang tahan 
terhadap berbagai cuaca (all weather) sehingga mengurangi kebutuhan jumlah truk, crusher tambahan, 
konstruksi gudang penyimpan bahan peledak permanen untuk menyimpan kebutuhan pasokan untuk tiga 
bulan, konstruksi lima tangki penyimpan bahan bakar berkapasitas 3.000 ton untuk kebutuhan pasokan 
tiga bulan, dan juga konstruksi kantor dan mess permanen. Perseroan telah membeli perlengkapan 
penambangan seperti service truck, excavation truck dan haul truck. Selain itu, Perseroan telah 
mempertimbangkan untuk mengembangkan haul road untuk operasi trailer batubara dan mengakuisisi 
lahan untuk membangun stockpile sendiri.

Pada pertengahan tahun 2011 Perseroan berencana untuk membangun infrastruktur sementara di Blok 
Telakon, seperti jalan raya, fasilitas air, dumps, camps, workshops  dan fuel tank. Perseroan berencana 
untuk memulai pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Blok Telakon yang permanen apabila Izin Pinjam 
Pakai telah diterima. Perseroan berencana untuk mengajukan Izin Pinjam Pakai kepada Kementerian 
Kehutanan pada bulan Januari 2011 dan diperkirakan akan diperoleh pada akhir tahun 2011.

Dalam jangka panjang, Perseroan berencana membangun rute transportasi alternatif dari lokasi tambang 
menuju sungai Mahakam. Dari pelabuhan Melak di sungai Mahakam, yang berjarak kurang lebih 112 km 
dari lokasi tambang Perseroan, kapal tongkang berkapasitas 8.000 ton dapat dioperasikan sepanjang 
tahun dengan jarak 355 km ke lokasi bongkar muat di laut. Perseroan telah melakukan akuisisi lahan 
untuk membangun haul road untuk jalan alternatif yang akan melayani truk berkapasitas 60 ton dengan 
trailer berkapasitas 60 ton dan berencana untuk menggunakan jalur alternatif ini 2 tahun lagi. Perseroan 
juga sedang mempertimbangkan kelayakan finansial untuk membangun belt conveyer sepanjang 112 
km di jalur alternatif ini dibanding dengan membangun jalan darat (haul road).

Perseroan berkeyakinan bahwa kebijakan yang dilakukan saat ini akan dapat membantu meningkatkan 
proses logistik, mengurangi biaya, mengurangi cycle time, biaya per unit dan demurrage costs, dan juga 
membantu Perseroan dalam melakukan manajemen tambang, persediaan, transportasi dan pengangkutan 
dengan lebih efisien.

21.	aset	Tetap,	Properti	dan	Peralatan

Secara umum, Perseroan telah membangun dan menguasai sebagian besar infrastruktur yang berada 
di lokasi tambang, diantaranya stockpiles, crushing plant dan conveyor, haul road, barge loader dan 
fasilitas mess. Perseroan juga bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam PKP2B, perawatan seluruh 
properti, pabrik dan peralatan yang dioperasikan oleh Perseroan di proyek penambangan. 

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki aset tetap berupa 
hak atas tanah dan bangunan tetap. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 
periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, nilai buku aset tetap Perseroan berjumlah Rp773,2 
miliar, yang sebagian besar terdiri dari alat berat (Rp519,0 miliar) dan akumulasi biaya atas pengembangan 
infrastruktur (Rp160,5 miliar). Perseroan mencatat aset tetap dengan metode biaya sesuai dengan 
kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak ada penilaian kembali aset tetap yang dicatat dalam Laporan 
Keuangan Konsolidasian Perseroan. 
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22.	Kontrak	dengan	Pihak	Ketiga

Selain memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki sendiri, Perseroan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan 
proses penambangan Perseroan yang tertentu. Seluruh perawatan untuk peralatan pertambangan 
dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga dan diawasi oleh personil Perseroan. Hal ini termasuk perawatan 
kapal dan perbaikan peralatan.

Perseroan juga menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan peralatan dan melakukan pengangkutan 
sebagian dari batubaranya. Sebagai contoh, sekitar 20% batubara yang diangkut dilakukan oleh pihak 
ketiga dan sisanya oleh Perseroan. Seluruh aktivitas coal barging dilakukan pihak ketiga Perseroan. 
Perseroan telah memiliki kontrak dengan pihak ketiga dengan harga tetap berdasarkan jumlah batubara 
per ton atau jam operasi.

Perseroan bergantung pada sejumlah pihak ketiga untuk pelayanan dan kebutuhan peralatan dan tidak 
hanya kepada satu pihak ketiga tertentu untuk aktivitas operasionalnya. Perseroan berkeyakinan apabila 
salah satu kontrak dengan pihak ketiga tersebut dihentikan, Perseroan masih tetap akan bisa mencari 
kontraktor atau operator lain yang bisa mengurangi gangguan terhadap aktivitas penambangan, hauling 
dan barging.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan berbagai kontrak dengan pihak ketiga yang signifikan terkait 
dengan aktivitas hauling dan bargin batubara:

Kontraktor	 	 Jenis	Kontrak	 masa	Kontrak
PT Capitol Nusantara Indonesia Barging Nov 2008 – Nov 2010.
PT Habco Primatama Barging Open-Ended
PT Pelangi Sindu Mulia Barging Mar 2010  dan seterusnya  (sewa minimum 3 bulan  
     di awal dan diperpanjang berikutnya).
PT Borneo Banda Segara Bongkar muat di Teluk Timbau ISP Okt 2009 – Okt 2010
PT Telen Orbit Prima Bongkar muat di Teluk Timbau ISP Jun 2010 – Jun 2011

23.	Pengaruh	Cuaca

Kegiatan penambangan Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, khususnya hujan 
yang lebat. Kalimantan Tengah, dimana operasi pertambangan Perseroan berlokasi, memiliki musim 
hujan yang umumnya terjadi dari bulan Oktober sampai April. Pada saat musim hujan, area konsesi 
Perseroan biasanya mengalami hujan berkepanjangan dan terkadang terjadi banjir. Hujan yang lebat 
akan meningkatkan siklus pengangkutan, namun akan menurunkan efisiensi peralatan yang dapat 
memperlambat pengupasan tanah, penambangan batubara, pengangkutan batubara dan pengangkutan 
dengan kapal tongkang.

Pada saat hujan, Perseroan kehilangan waktu produksi karena kegiatan operasi harus berhenti total 
atau efisiensi peralatan dan buruh yang menurun. Pembenahan setelah hujan juga diperlukan sebelum 
pekerjaan dapat dilanjutkan lagi. Perseroan berusaha untuk mengurangi dampak dari musim hujan dengan 
meningkatkan produksi pada saat musim kemarau dan memastikan kecukupan persediaan batubara 
Perseroan pada musim kemarau untuk memberikan pasokan yang cukup untuk memenuhi permintaan 
pelanggan pada musim hujan. 

Operasi pertambangan Perseroan juga terpengaruh pada saat musim kemarau, dimana pada saat level 
ketinggian air di sungai menurun untuk barging. Pada tahun 2009, Perseroan terpengaruh oleh pola 
cuaca El Nino yang dibarengi dengan musim kemarau, yang menyebabkan level ketinggian air sungai 
Barito yang rendah sehingga menghambat pengangkutan batubara ke Taboneo. Untuk mengurangi 
ketergantungan Perseroan pada sungai Barito, Perseroan telah melakukan hal-hal diantaranya stockpiling 
batubara di ISP and memanfaatkan fasilitas on-river transshipment dan mengembangkan insiatif-inisiatif 
di bagian Strategi Usaha Perseroan. 
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24.	Kegiatan	Penjualan	dan	Pemasaran	

Perseroan telah menunjuk Glencore sebagai agen pemasaran untuk memberikan pelayanan jasa 
pemasaran dan penjualan terkait penjualan batubara ke berbagai tujuan, kecuali penjualan kepada 
pelanggan yang dirujuk oleh Sumitomo, atau dimana Glencore bertindak sebagai pembeli atau offtake 
agreement antara Glencore dan Perseroan. Perseroan menjalin kesepakatan pemasaran dengan Glencore 
selama tiga tahun dari tanggal 23 Juli 2009 yang mana Glencore berhak atas 4,5% nilai penjualan 
batubara (diasumsikan FOB di pelabuhan bongkar muat di Indonesia), tanpa dikurangi potongan harga 
dan pada kesempatan lain, untuk penjualan yang bukan FOB, tidak termasuk biaya asuransi, transportasi, 
pengiriman dan lainnya. Sampai saat ini, seluruh penjualan Perseroan ditangani oleh Glencore.

Perseroan memelihara hubungan jangka panjang dengan Sumitomo dan AsiaCo Solutions Pty Ltd 
(“AsiaCo”) yang dimulai oleh pemegang saham lama AKT sebelum transaksi akuisisi AKT. Perseroan 
memiliki kesepakatan informal yang mana Sumitomo sebagai agen pembeli, boleh memperkenalkan 
pembeli batubara tanpa biaya bagi Perseroan. 

Perseroan memelihara hubungan jangka panjang dengan AsiaCo sehubungan dengan penjualan yang 
dilakukan oleh AsiaCo. Untuk setiap kontrak yang dilakukan di Jepang sampai maksimum 300.000 ton, 
Perseroan wajib membayar komisi kepada AsiaCo sejumlah USD 0.50 per FOB ton, sedangkan untuk 
kontrak penjualan yang dilakukan di luar Jepang, Perseroan wajib membayar komisi kepada AsiaCo 
sejumlah USD 1.00 per FOB ton (termasuk komisi agen lokal). Sampai saat ini, belum ada penjualan 
yang dilakukan dan Perseroan belum membayar komisi apapun kepada AsiaCo.

25.	Kebijakan	Harga	dan	Jangka	waktu	Pembayaran

Pelanggan potensial pada awalnya menghubungi Perseroan, biasanya melalui Glencore, untuk meminta 
contoh batubara Perseroan. Jika batubara Perseroan memenuhi spesifikasi yang diinginkan, pelanggan 
kemudian melakukan order pemesanan untuk percobaan sejumlah 30.000 sampai 50.000 ton batubara. 
Pada umumnya, kegiatan uji coba produk dan penjualan dilakukan melalui kontrak antara Glencore 
dan pembeli, yang kemudian diikuti dengan kontrak yang serupa antara AKT dan Glencore. Perseroan 
menginformasikan kepada Glencore atas ketersediaan batubara dan Laycan setiap bulannya. Glencore 
kemudian melakukan kontak dengan para calon pembeli dan menginformasikan Perseroan atas harga 
dan kuantitas yang dapat diterima oleh para pihak. Apabila Perseroan menyetujui kondisi dari penjualan 
tersebut, Glencore kemudian melakukan kontrak dengan pembeli, yang kemudian diikuti dengan kontrak 
yang sama antara Perseroan dan Glencore.

Sampai saat ini, Perseroan telah mengirimkan contoh batubara kepada lebih dari 30 pelanggan global 
yang potensial dan kira-kira seperempat dari perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalin kontrak 
jual beli dengan Glencore untuk satu atau beberapa contoh pasokan batubara. Sampai saat ini belum 
ada pelanggan yang telah menjalin kontrak untuk penyediaan pasokan batubara, walaupun Perseroan 
telah memperoleh indikasi positif dari pelanggan-pelanggan potensial yang berminat menjalin kontrak 
dengan Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa kontrak awal akan dilakukan untuk jangka waktu 
satu tahun, dan kemudian dilanjutkan untuk kontrak yang lebih panjang. Perseroan berharap bisa 
melakukan diskusi untuk kesepakatan penyediaan pasokan batubara dengan pelanggan-pelanggan 
potensial pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011, dan diharapkan bisa memulai pengiriman pasokan 
pada semester kedua tahun 2011. 

Perseroan telah menjalin kontrak pasokan satu juta ton selama satu tahun dengan Zhonglian Resources 
Company Limited (“Zhonglian”) dengan harga yang ditentukan kuartalan berdasarkan harga pasar. 
Zhonglian adalah perusahaan perdagangan batubara dan baja yang terhubung dengan sejumlah pabrik 
batubara dan baja di Cina. Sebagian besar dari hard coking coal Perseroan dijual kepada pabrik baja 
dan pembuat kokas di Cina, dan sebagian lainnya ke pabrik baja di Jepang, Korea Selatan dan India. 
Setiap penjualan potensial batubara yang dilakukan lewat Glencore, harga maupun rentang harga akan 
direkomendasikan oleh Glencore, dan persetujuan harga akan dilakukan oleh Perseroan. Transaksi 
penjualan lewat Glencore dilakukan dengan harga standar industri kuartalan dan tahunan. Selain itu, 
dalam perjanjian agen penjualan dengan Glencore, Perseroan telah menjalin kontrak satu tahun dengan 
Glencore untuk transaksi penjualan 1,0 mtpa Tuhup Coal dan perjanjian offtake dengan Glencore pada 
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harga spot sampai dengan 2,0 mtpa untuk tahun 2010 dan 2011. Perseroan juga menjalin kontrak offtake 
pada bulan Mei 2010 untuk satu tahun dengan PT Shenrong Carbon, produsen kokas lokal dan carbon 
raiser Indonesia, untuk pasokan 10.000 ton Tuhup Coal per bulan. 

Walaupun Perseroan memiliki kewajiban untuk menjual sebagian batubaranya secara domestik, sampai 
saat ini Perseroan belum melakukan hal tersebut karena pembahasan yang masih berlanjut atas peraturan 
alokasi penjualan yang harus dilakukan Perseroan sebagai produsen coking coal, tidak adanya guideline 
atas penentuan harga serta masih belum adanya permintaan domestik atas coking coal. Perseroan saat 
ini tengah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM untuk memperoleh kejelasan atas alokasi dan 
penentuan harga batubara terkait kewajiban Perseroan tersebut. 

Sampai saat ini, seluruh perjanjian penjualan batubara Perseroan dilakukan di pasar spot. Di masa akan 
datang, Perseroan berencana untuk mengadakan perjanjian penyediaan batubara dengan pabrik baja dan 
produsen kokas terkemuka untuk jangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Perseroan berencana untuk 
mengadakan transaksi penjualan dengan perjanjian serupa, dimana penjualan dilakukan berdasarkan 
kontrak tahunan dan penjualan pasar spot. Dengan menjalin kontrak berjangka untuk sebagian besar 
penjualannnya, Perseroan berkeyakinan dapat mengurangi eksposur atas fluktuasi harga di pasar spot dan 
memastikan penjualan konsisten walaupun terjadi fluktuasi permintaan batubara yang bersifat musiman.

Kontrak pembayaran dan pengangkutan dalam perjanjian penyediaan batubara umumnya hampir 
standar pada kontrak FOB, walaupun Perseroan selama ini menjalin kontrak berdasarkan kontrak CIF 
dan CFR. Pelanggan Perseroan diminta untuk membayar kepada Perseroan berdasarkan perjanjian 
dengan transfer atau LC (letter of credit). 
Tabel berikut ini menggambarkan komposisi penjualan berdasarkan negara untuk masing-masing periode:

    (juta USD, kecuali persentase)
Keterangan		 	 Untuk	periode	yang	berakhir	 Untuk	periode	yang	berakhir	pada
	 	 	 	 pada	tanggal	30	Juni	2010	 tanggal	31	Desember	2009
	 	 	 	 Jumlah	Penjualan	 Persentase	(%)	 Jumlah	Penjualan	 Persentase	(%)
Cina    648.236 60,32 200.529 100,00
Jepang    166.879 15,53% - -
India     180.628 16,81 - -
Korea Selatan  78.859 7,34 - -
Jumlah	 	 	 1.074.602	 100,00	 200.529	 100,00
Sumber: Perseroan 
Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, mayoritas penjualan Perseroan 
dikontribusikan dari pelanggan di Cina, sisanya pelanggan di India, Korea Selatan dan India. Di masa 
akan datang, Perseroan berencana untuk melakukan diversifikasi penjualan batubaranya ke pelanggan 
yang berasal dari negara Asia lain dan negara-negara Eropa. Basis pelanggan yang terdiversifikasi akan 
mengurangi ketergantungan Perseroan pada kekuatan ekonomi dan pelanggan tertentu.

26.	Persaingan	Usaha	

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan penghasil hard coking coal di Australia, Cina dan 
juga Amerika Serikat dan Rusia. Mongolia juga baru-baru ini muncul sebagai salah satu pemasok coking 
coal yang terus berkembang, dimana seluruh batubaranya dipasok ke Cina. Selain itu, Mozambique juga 
memiliki sumber daya batubara yang besar, walaupun produksi di negara tersebut masih belum dimulai. 

Australia adalah eksportir hard coking coal terbesar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki 
keunggulan kompetitif dibandingkan produsen-produsen coking coal di Australia mengingat Kalimantan 
terletak paling dekat dengan pasar coking coal terbesar di dunia saat ini yaitu Asia Utara dan Selatan.  
Kedua wilayah Asia ini merupakan pasaran coking coal terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan 
pasaran besi baja tertinggi di dunia. Selain itu, sebagian besar pelanggan, khususnya pabrik baja Jepang 
yang selama ini mengimpor lebih dari 50% hard coking coal dari Australia, tertarik untuk memperoleh 
sumber pasokan alternatif untuk mengurangi tingkat  ketergantungan mereka terhadap pasokan hard 
coking coal Australia.  
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Berdasarkan AME, biaya produksi rata-rata Perseroan yang lebih rendah dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan penambangan lain di wilayah Asia Pasifik juga memberikan keunggulan 
kompetitif bagi Perseroan. Tambang Perseroan merupakan tambang open cut dan dekat dengan jalur 
transportasi dimana sebagian besar penambangan hard coking coal di Cina, sebagai contoh, berada 
jauh di bawah tanah  (underground mining)  dan umumnya berada di wilayah yang terpencil dari jalur 
angkutan sungai dan laut.

Sebagai satu-satunya produsen hard coking coal di Indonesia, Perseroan tidak mengalami persaingan 
dari perusahaan penambangan Indonesia lainnya. Jikapun ada perusahaan-perusahaan lain yang 
mengembangkan penambangan hard coking coal di Indonesia, Perseroan memperkirakan perusahaan-
perusahaan tersebut tidak akan mampu mulai berproduksi dalam jangka waktu dua tahun mendatang. 

Perseroan berharap permintaan pasar global untuk hard coking coal akan tetap tinggi, walaupun sejumlah 
faktor di luar kendali Perseroan bisa mempengaruhi pasar.

27.	Standar	Kesehatan	dan	Keamanan	Karyawan	

Perseroan sangat mengutamakan keselamatan kerja pada seluruh aspek operasionalnya, dan 
menerapkan standar Pemerintah dalam hal kesehatan dan keselamatan industrial. Keselamatan kerja 
adalah faktor penting yang Perseroan perhitungkan dalam penyusunan rencana ekspansi dan peningkatan 
kapasitas produksi Perseroan. Para kontraktor Perseroan diwajibkan untuk mengikuti seluruh arahan 
yang diberikan Perseroan dan wajib mematuhi standar keselamatan Perseroan . 

Perseroan selalu berusaha untuk meminimalkan risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit, baik untuk 
karyawan Perseroan maupun untuk karyawan kontraktor Perseroan dengan cara mengawasi dan 
meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan. Walaupun Perseroan belum memiliki sistem   formal 
untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan telah merumuskan dan mengikuti 
kebijakan-kebijakan   untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Perseroan melakukan audit atas 
kegiatan penambangan setiap tiga bulan untuk mengawasi penerapan panduan keselamatan tersebut.     

Tambang Perseroan pernah mengalami beberapa kali kecelakaan   namun tidak satupun dapat 
diklasifikasikan sebagai merupakan kecelakaan   fatal.  Risiko utama keselamatan di lokasi tambang 
Perseroan berkaitan dengan kecelakaan di jalan, walaupun Perseroan secara terus menerus berusaha 
untuk meningkatkan standar keselamatan di setiap aspek operasional Perseroan.

28.	Lingkungan	Hidup

Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan termasuk 
tunduk kepada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk 
menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang lingkungan hidup, dalam 
bidang pengendalian dampak lingkungan, dan pengawasan operasi penambangan Perseroan oleh 
badan pemerintah daerah. KLH berada langsung di bawah Presiden dan berkoordinasi dengan Badan 
atau Departemen milik Pemerintah lainnya termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) dalam hal pertambangan.

Perseroan berkomitmen untuk berusaha menerapkan manajemen lingkungan hidup yang berstandar tinggi 
khususnya di lokasi penambangan. Perseroan memiliki rencana kebijakan manajemen lingkungan hidup 
yang dirancang untuk memenuhi persyaratan ISO 14001. Perseroan juga telah menerapkan prosedur 
lingkungan hidup yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemantauan mine discharge, pengendalian 
sedimen, pengendalian emisi debu, penyimpanan dan penggunaan materi limbah berbahaya, pencegahan 
tumpahnya produk oli, dan pengendalian (termasuk pemeliharaan alat-alat berat), pembibitan pohon dan 
kompos organik dan pemisahan limbah domestik. 
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Pihak Perseroan yang bertanggung jawab untuk manajemen lingkungan hidup adalah Environment 
Superintendent yang merupakan bagian dari Departemen Jasa Teknik dan Enjinering, dan dibantu 
oleh seorang Kepala Teknik Tambang. Selain itu, Perseroan memiliki petugas khusus yang melakukan 
pemantauan harian atas lingkungan hidup, rehabilitasi dan vegetasi tambang.

Perseroan mengawasi kegiatan penambangan setiap kuartal dan dilakukan pengawasan dua kali 
setahun oleh otoritas Pemerintah. Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL, Rencana Kelola 
Lingkungan (RKL), dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RPL) dari institusi yang berwenang untuk 
semua area konsesi. 

Perpanjangan izin Kehutanan untuk mengakses porsi lain dari Blok Kohong masih menunggu persetujuan 
Kementerian Kehutanan. Konsesi termasuk area yang diklasifikasikan Hutan Lindung, yang akan 
mempengaruhi ketersediaan lahan untuk aktivitas penambangan, walaupun pit Kohong berada diluar area. 
Selain itu, Tuhup telah memperoleh Izin Pinjam Pakai, untuk area tertentu yang meliputi penambangan, 
pembuangan overburden, infrastruktur, coal hauling dan bongkar muat kapal tongkang (barge loading). 
Persetujuan izin tersebut berlaku untuk 13 tahun operasi dan harus diperpanjang untuk aktivitas 
produksi selanjutnya. Perseroan telah memperoleh persetujuan secara verbal dari Gubernur walaupun 
perpanjangan Izin Pinjam Pakai masih belum secara formal diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

Karyawan bagian lingkungan hidup Perseroan mengawasi aktivitas operasional sehari-hari dan 
melaporkan temuan kepada pihak yang berwenang setiap bulan. Kementerian ESDM dan pemerintah 
lokal juga mengawasi kegiatan operasional Perseroan dalam kepatuhan terhadap peraturan lingkungan 
hidup. Selain itu, kontraktor pertambangan Perseroan melakukan audit internal secara independen dan 
diwajibkan dalam perjanjian operasional untuk melaporkan setiap adanya dampak lingkungan hidup 
kepada Perseroan. Laporan kuartalan atas kinerja lingkungan hidup harus disiapkan dan diserahkan 
kepada Pemerintah. Kementerian ESDM bekerja sama dengan KLH, mengawasi kepatuhan Perseroan 
terhadap peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dan juga melakukan uji coba 
lapangan di tambang Perseroan secara kuartalan. Perseroan berkeyakinan telah mematuhi peraturan dan 
perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, untuk memenuhi 
permintaan standar lingkungan hidup yang dibuat International Finance Corporation (“IFC”), Perseroan 
berkeyakinan masih butuh untuk meningkatkan praktek manajemen lingkungan hidup, termasuk antara 
lain, mempersiapkan dan menyerahkan konsultasi publik rencana penutupan tambang  dan melakukan 
studi atas biodiversitas yang menyeluruh sebagai tambahan dari data AMDAL.

29.	Penutupan	Tambang	dan	rehabilitasi

Perseroan telah menyampaikan rencana reklamasi dan rehabilitasi kepada Kementerian ESDM 
yang telah disetujui dan akan diimplementasikan mulai akhir tahun 2010. Perseroan bermaksud 
memaksimalkan jumlah overburden yang akan ditambang keluar pit pada saat penambangan. Perseroan 
telah mempersiapkan rencana pertambangan terkait penutupan pertambangan Perseroan di tahun 2039 
dan telah menyerahkan draft rencana ini kepada Kementerian ESDM selaku otoritas  yang berwenang. 
Aktivitas penutupan tambang, seperti pengembangan dan penanaman kembali area bekas pertambangan 
dilakukan secara berkala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses   pertambangan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan IFC, Perseroan diwajibkan untuk mempersiapkan dan menyerahkan 
rencana penutupan tambang, dan Perseroan telah melakukan dan menyerahkan kepada otoritas regional 
yang relevan untuk disetujui kemudian. Perseroan masih harus berdiskusi dengan stakeholders selama 
menunggu jawaban dari otoritas regional yang diperkirakan berlangsung sampai enam sampai dua belas 
bulan ke depan. Ketentuan IFC mensyaratkan bahwa rencana penutupan tambang harus melibatkan 
proses konsultasi publik secara mendalam, selain dari minimum yang telah dilakukan untuk persiapan 
AMDAL. Perseroan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi kewajiban IFC ini.
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Di lokasi sekeliling blok Kohong terdapat sekitar sembilan desa dengan penduduk sekitar 4.000 orang. 
Ketentuan IFC mewajibkan bahwa komunitas lokal dimungkinkan secara signifikan mempengaruhi 
model dan dampak proyek, dan publik juga harus dilibatkan selama proyek, sedangkan peraturan 
AMDAL Indonesia hanya mewajibkan satu kali konsultasi publik sebelum penerbitan AMDAL. Perseroan 
berkeyakinan bahwa proses konsultasi publik yang diadakan sebagai bagian dari AMDAL telah mematuhi 
peraturan Indonesia, tetapi belum memenuhi ketentuan IFC. Untuk meningkatan partisipasi komunitas 
lokal di dalam proyek Perseroan dan memenuhi ketentuan IFC, Perseroan bermaksud melakukan 
konsultasi publik mendalam terkait rencana penutupan pertambangan. 

30.	Tata	Kelola	Perusahaan	Yang	Baik	(Good Corporate Governance)

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) (“GCG”), Perseroan 
sejak bulan Juni 2010 telah mulai menerapkan secara bertahap asas-asas Tata Kelola Perusahaan sesuai 
dengan prinsip-prinsip governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance PT 
Bursa Efek Indonesia, yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian dan 
kewajaran.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mencakup Perseroan dan Anak Perusahaannya, AKT dan BMS. 
Penyuluhan tentang GCG dilakukan mulai dari tingkat Direksi, Manajer sampai dengan staf dan seluruh 
karyawan sampai dengan bulan Februari 2011, dengan bantuan konsultan GCG independen untuk 
membantu Perseroan mengkaji dan menerapkan praktek GCG.

Perusahaan telah menyiapkan rencana kerja penerapan GCG sebagai berikut :

a. Mengangkat komite audit;
b. Memperkuat fungsi audit internal;
c. Memperkuat sistem pengawasan internal;
d. Memperkuat peran sekretaris perusahaan;
e. Meningkatkan efektivitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
f. Meningkatkan efektivitas operasional;
g. Meningkatkan praktik keterbukaan dan pengungkapan (whistle blower);
h. Sosialisasi GCG.

31.	Tanggung	Jawab	Sosial	Perusahaan	(Corporate Social Responsibility - CSR)

Perseroan secara aktif mempromosikan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, 
taraf pendidikan, dan sosial ekonomi bagi komunitas yang berlokasi di sekitar lokasi pertambangan 
Perseroan. Menurut PKP2B, Perseroan juga diwajibkan, apabila layak dan dimungkinkan secara 
ekonomis, untuk mendukung dan membantu rakyat Indonesia yang ingin mendirikan usaha, dan apabila 
dimungkinkan, memanfaatkan barang dan jasa dalam negeri jika kompetitif. Perseroan  bekerja sama 
dengan lembaga non-Pemerintah untuk mengembangkan pertanian dan industri penawaran lokal, yang 
menyediakan kemandirian ekonomi kepada komunitas lokal yang berlokasi di dekat pertambangan. 
Perseroan juga mendukung program infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, klinik 
kesehatan, fasilitas air dan listrik yang berlokasi di dekat pertambangan. 

Program CSR dan program pembinaan masyarakat oleh Perseroan telah disusun dan dilaksanakan 
secara bertahap selama masa eksplorasi sejak tahun 2006 yang meliputi :
1. Pelatihan Keterampilan
 a. Pengoperasian Articulated Dump Truck (ADT, Terex dan Caterpillar)
 b. Pelatihan ‘Safety Driving’ alat-alat berat di wilayah pertambangan
 c. Pengoperasian operator excavator dan bulldozer
 d. Pelatihan excavator besar (PC 2000)
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 a. Pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala di desa-desa sekitar wilayah pertambangan
 b. Pemberian bantuan obat-obatan
 c. Pendidikan kebersihan dan peningkatan kesehatan
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3. Pendidikan
 a. Bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 b. Bantuan buku-buku pelajaran
4. Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur
 a. Perbaikan kualitas jalan dari Muara Tuhup ke Muara Laung sepanjang 8 km dan perbaikan 5 

jembatan sepanjang perjalanan
 b. Pemasangan jaringan GSM Telkomsel di sekitar wilayah pertambangan
 c. Pemberian genset dan solar di Desa Kohong
 d. Pemeliharaan instalasi listrik di Desa Kohong dan Desa Mantalat
5. Pengembangan Masyarakat
 a. Pemberian beasiswa kepada murid SD dan SLTP;
 b. Survey kesehatan masyarakat;
 c. Pengadaan air bersih dan sarana sanitasi;
 d. Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk Kelompok Swadaya Masyarakat;
 e. Pelatihan pertanian tanaman pangan;
 f. Pelatihan hortikultura;
 g. Pelatihan pengolahan bahan makanan;
 h. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan;
 i. Pelatihan pertukangan perabot kantor dan rumah tangga;
 j. Pelatihan keterampilan bekerja sama dengan Dinas Nakertrans;
 k. Penyediaan perabot sekolah dan peralatan kantor desa;
 l. Penyediaan bahan bangunan untuk tempat ibadah;
 m. Pelatihan pengembangan usaha kecil  bagi masyarakat.

Wilayah yang tercakup dalam program pelaksanaan CSR adalah Kecamatan Barito Tuhup Raya dan 
Kecamatan Laung Raya. Desa-desa yang tercakup dalam program pengembangan masyarakat AKT 
meliputi wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya, masing-masing adalah Muara Tuhup, Tawai Haui, Batu 
Tojah, Tumbang Bauh, Tumbang Masalo, Liang Nyaling, Hingan Tukung, Beras Belange, Kohong dan 
Dirung Selarang.

Total dana yang dibelanjakan untuk program CSR dan pengembangan masyarakat dari tahun 2006 
sampai tahun 2009 mencapai USD3.141.077 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh puluh tujuh 
dolar Amerika Serikat).

32.	Program	 Pembangunan	 Infrastruktur	 dan	 Program	 Pembinaan	 dan	
Pemberdayaan	masyarakat	

Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap pengembangan masyarakat sekitar areal tambang 
adalah dengan mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur dan program pembinaan 
dan pemberdayaan masyarakat (Community Development). Kebijakan AKT dalam menerapkan 
dan mengembangkan program Community Development adalah “Membantu Masyarakat Melalui 
Pemberdayaan Masyarakat”. 

Pembangunan infrastruktur, tidak saja dimaksudkan untuk melayani kebutuhan penambangan, tetapi 
beberapa infrastruktur dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Muara Tuhup dan Kohong. 
Infrastruktur yang akan dibangun adalah:

1.	 Pembangunan	dan	Perbaikan	Jalan	
 Pembangunan jalan angkutan batubara dari Kohong - Muara Tuhup sepanjang +/- 30 km.  Spesifikasi 

jalan yang akan dibangun adalah jalan dengan perkerasan menggunakan basalt quarry.

2.	 Pembangunan	Jembatan
 Pembangunan Jembatan Kampung Kohong sepanjang 12 meter dengan lebar 8 meter. Desain 

dan spesifikasi jembatan sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran. Desain dan pembangunan 
dibuat, dilakukan dan dibangun sendiri oleh Tim Masyarakat Desa Kohong dengan pengarahan dari 
Pengawas Konstruksi  dan Keteknikan AKT. 
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3.	 Listrik
 Pembangunan listrik dengan tenaga batubara di menjadi salah satu program jangka panjang AKT. 

Listrik yang dihasilkan selain untuk melayani kebutuhan operasional tambang dan basecamp, juga  
dapat memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat sekitar areal. Sementara pembangkit listrik belum 
dibangun, AKT membantu pengadaan listrik bagi masyarakat dengan menyediakan generator untuk 
beberapa desa di sekitar tambang.

4.	 air	Bersih
 Pengadaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.

5. Tank Farm
 Kegunaan tank farm adalah sebagai sarana untuk menyimpan dan menyalurkan BBM (bensin dan 

solar).

6.	 Landasan	Pesawat	Udara
 Saat ini AKT tengah membangun landasan pesawat di dalam areal konsesi pertambanngan. Landasan 

sepanjang 1.500 meter terletak di Bentuan. Landasan tersebut dapat digunakan untuk pendaratan 
pesawat sekelas Fokker 28/100.  Disamping untuk melayani kebutuhan operasional pertambangan 
AKT, keberadaan landasan pesawat juga dapat dipergunakan untuk evakuasi apabila terjadi keadaan 
darurat.

7.	 Klinik/	rumah	Sakit
 Klinik dengan fasilitas lengkap akan dibangun di lokasi Basecamp Utama (Main Camp). Disamping 

untuk melayani karyawan AKT, klinik tersebut juga dimaksudkan sebagai fasilitas sosial yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat.

8.	 Pusat	Kegiatan	masyarakat
 AKT bermaksud membangun semacam balai pertemuan/balai desa yang diharapkan dapat menjadi 

pusat aktivitas masyarakat sekitar areal pertambangan.

9.	 Sarana	Olah	raga
 Sarana Olahraga yang akan dibangun diantaranya adalah : lapangan tenis, bulutangkis, sepak bola, 

bola volley dan kolam renang. 

10.	 Sarana	Peribadatan
 Di area Main Camp akan dibangun mesjid dan gereja yang juga dapat melayani umat beragama 

yang bermukim di sekitar areal. 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan (AKT) 
terhadap pembinaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar areal pertambangan. Fokus 
utama pemberdayaan masyarakat adalah melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui 
serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada.  Tujuannya adalah agar kelak penduduk 
sekitar areal pertambangan akan menjadi masyarakat yang mandiri dan maju. Serangkaian kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang akan dan sedang dilaksanakan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah:

a.	 Pendidikan
 Di bidang pendidikan, Perseroan dan Anak Perusahaan akan membantu meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat di sekitar area pertambangan melalui kegiatan:
- Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan berupa perbaikan bangunan sekolah, 

pengadaan buku-buku pelajaran maupun bacaan untuk perpustakaan sekolah, pengadaan alat 
peraga pendidikan, dsb.

- Peningkatan kualitas pendidik (guru) dengan mengikutsertakan guru pada pelatihan ataupun 
guru di Ibu Kota Kabupaten/Propinsi maupun di tingkat Pusat ataupun studi banding ke sekolah-
sekolah percontohan di tingkat Kabupaten ataupun Propinsi.
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b.	 Pelatihan
 Disamping untuk menyiapkan tenaga-tenaga terlatih guna menunjang kegiatan operasional 

penambangan Perseroan dan Anak Perusahaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar area pertambangan sehingga kelak dapat 
menjadi masyarakat yang maju dan mandiri. Adapun kegiatan pelatihan yang direncanakan adalah:

1)	 Pertanian	Intensif
 Pelatihan lebih diutamakan bagi masyarakat peladang di sekitar area penambangan Perseroan 

dan Anak Perusahaan. Jika selama ini kegiatan perladangan masyarakat dilakukan secara 
tradisional dengan berpindah-pindah (shifting cultivation), maka melalui proyek pendidikan dan 
pelatihan pertanian intensif, peladang akan diajarkan dan dibiasakan untuk mengolah tanah 
secara intensif. Sebagian dari hasil produksi dari lahan pertanian intensif akan dibeli/ditampung 
guna memenuhi kebutuhan pangan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan..

2)	 Penambangan	Basalt	Quarry
 Dalam pelatihan ini diajarkan mengenai teknik membentuk, memasang/menggunakan peralatan 

serta menempatkan produk quarry/batu untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur. 
Materi pelatihan juga termasuk pemecahan batu, penyimpanan, penanganan dan pengangkutan 
serta teknik penggunaan dan peletakan precast concrete (PCP) dalam pembangunan 
infrastruktur, misalnya untuk pembangunan jalan, landasan udara, pembangunan basecamp, 
dsb.

3)	 Konstruksi
 Meliputi teknik pembangunan jalan, bangunan basecamp, landasan pesawat, desain dan 

pembangunan jembatan, dsb.

4)	 Pagar	Pengaman
 Pagar pengaman dibangun di area kegiatan tambang yang berbatasan dengan perkampungan 

masyarakat. Tujuan pembuatan pagar adalah aktivitas masyarakat dengan kegiatan 
penambangan yang banyak menggunakan alat-alat berat tidak saling terganggu.

5)	 Pendidikan	dan	Pelatihan	Tenaga	Pengamanan	(Satpam)
 Untuk keperluan pengamanan basecamp, area penambangan/pit, kantor dan landasan udara 

diperlukan tenaga-tenaga pengaman (SATPAM) yang terlatih. Tenaga kerja akan diutamakan 
direktur dari masyarakat sekitar area, kemudian dibekali dengan pendidikan dan pelatihan 
selaku SATPAM.

6)	 mekanik
 Pelatihan mekanik bersifat on the job practical training. Perseroan dan Anak Perusahaan melatih 

dan mendidik sejumlah tenaga mekanik dan montir yang pada akhirnya diharapkan dapat 
menangani perbaikan alat berat dan sarana transportasi milik Perseroan dan Anak Perusahaan.

c.	 Kesempatan	Kerja
Untuk menjalankan operasional pertambangan batubara, Perseroan dan Anak Perusahaan membutuhkan 
lebih dari 1.000 tenaga kerja dimana sebagian tenaga kerja merupakan tenaga kerja lokal (Kohong, Muara 
Tuhup dan Puruk Cahu). Disamping untuk kegiatan penambangan, kesempatan kerja juga terbuka untuk 
kegiatan di pelabuhan, landasan udara dan fasilitas sosial lainnya.

d.	 Peluang	Berusaha	/	membuka	Usaha
Dengan adanya aktivitas pertambangan, lokasi disekitar Kohong akan ramai. Dengan demikian terbuka 
peluang untuk berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan, contohnya sebagai pemasok 
bahan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk para pekerja/karyawan di 
basecamp. Tersedianya jalan angkutan yang memadai serta bandara/landasan pesawat akan membuka 
akses desa-desa di sekitar area pertambangan dan secara tidak langsung akan menggairahkan aktivitas 
perekonomian lokal.
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33.	asuransi

Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut:

• asuransi all risk untuk alat berat termasuk untuk kehilangan, rusak, gangguan yang disebabkan oleh 
kebakaran, perselisihan perburuhan, perang, catastrophe, gempa bumi, tsunami dan bencana alam 
lainnya;

• asuransi property all risk, kerusakan mesin-mesin dan gangguan usaha; 
• asuransi kendaraan untuk kendaraan yang disewakan atau dimiliki oleh Perseroan; 
• asuransi atas tanggung jawab operator terminal yang termasuk operator terminal, stevedores dan 

wharfingers coverage dan charterers liability coverage. 

Kebijakan asuransi Perseroan tidak mencakup kerusakan akibat perang, teroris dan customary exclusion 
lainnya. Dalam perjanjian dengan kontraktor Perseroan, kontraktor bertanggung jawab untuk para 
karyawan mereka dan karyawan mereka harus dilindungi dengan asuransi yang tepat.

Berikut adalah asuransi yang dimiliki oleh Perseroan:

no	 nama	 nama	 	 Jenis	 Obyek	 masa	 nilai
	 Penanggung	 Tertanggung	 nomor	Polis	 asuransi	 asuransi	 Berlaku	 Pertanggungan
1 PT Asuransi Sinar Mas PT Bank CIMB 3067/CV/H&E/999. Heavy  Heavy 18 Oktober Rp.31.695.000.000,-
  Niaga, Tbk QQ M94-KBRU/09/2010 Equipment Equipment 2010 s/d USD 94.820.128,59
  PT Asmin Koalindo (Cover Note)   18 Oktober
  Tuhup dan/atau     2011
  PT Borneo Mining 
  Services     
2 PT Asuransi Astra Buana PT Borneo Mining HEQU05TO70-1001 Heavy Heavy 2 Februari Rp27.540.000.000
  Services  Equipment equipment 2010 s/d 
      2 Februari  
      2011 
3 PT Asuransi Mitra Maparya PT Dipo Star  0406021000059 Kendaraan Kendaraan 4 Juni 2010 1)  4 Juni 2010 – 4
  Finance QQ  Bermotor bermotor s/d 4 Juni 2013 Juni 2011 =
  PT Borneo Mining      Rp283.000.000 x 20 Unit
  Services     = Rp5.660.000.000 
       2) 4 Juni 2011 – 4 Juni 
       2012 = Rp226.400.000 x 
       20 Unit = Rp4.528.000.000 
       3) 4 Juni 2012 – 4 Juni 
       2013 = Rp198.100.000 x 
       20 Unit = Rp3.962.000.000
4 PT Asuransi Sinar Mas PT Borneo Mining 02.052.2010.16797  Kendaraan Kendaraan 12 April 2010 Rp16.620.000.000
  Services QQ   Bermotor Bermotor s/d 25 Juni 2011 (Gabungan)
  PT Dipo Star Finance      
5 PT Asuransi Wahana Tata PT Mandiri  031.1050.302.2010. Heavy Heavy 16 Februari Rp794.000.000 x 20 Unit 
  Finance Indonesia 000035.00s/d031.  Equipment equipment 2010 s/d 16
  (Cabang Banjarmasin) 1050.302.2010.  Special Risk  Februari 2011
  QQ PT Borneo Mining 000053.00  Policy
  Services
6 PT Asuransi Wahana Tata PT Mandiri Finance 031.1050.302.2009. Heavy  Heavy 28 November Rp 794.000.000 x 20 Unit
  Indonesia  000071.00s/d Equipment Equipment 2009 s/d 28
  (Cabang Banjarmasin)  031.1050.302.2009. Special Risk  November 2010*
  QQ PT Borneo Mining 000087.00 dan  Policy
  Services 031.1050.302.2009.
   000089.00 s/d
   031.1050.302.2009.
   000091.00     
7 PT Asuransi Raksa  PT Surya Artha 01-HVC-00105-000- Heavy 3 Unit 20 Mei s/d USD822.800
 Pratikara   Nusantara Finance  06-2010 Equipment Komatsu 20 Mei 2011
  QQ PT Borneo Lumbung    Excavator
  Energi   dan 1 unit 
     Komatsu 
     Bulldozer  

*) dalam proses perpanjangan dan penyesuaian dengan kondisi aset Perseroan terakhir

34.	Transaksi	dengan	Pihak	yang	mempunyai	Hubungan	Istimewa

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai transaksi-transaksi dengan pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, 
pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan 
istimewa, hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, beban bunga, beban bunga yang 
dikapitalisasi ke biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan dan penjualan aset tetap. 
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Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya adalah: 

Piutang	dari	pihak	yang	memiliki	hubungan	istimewa

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
REM    4.653 - - -
PT Borneo Ekanada - - 14.829 -
PT Borneo Landak Bauksit - - 465 -
PT Bintang Nikel Celebes - - 37.937 -
RCA    - - 143 12
Jumlah	 	 	 4.653 - 53.374 12

Persentase terhadap jumlah aset 0,1% - 2% 0,3%

Piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan uang muka yang diberikan oleh Perseroan 
untuk membayar beban yang terjadi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pinjaman	kepada	pihak	yang	memiliki	hubungan	istimewa

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
PT Mahakam Pertambangan (USD1.276.000) 11.598 12.003 13.982 -
Jumlah	 	 	 11.598 12.003 13.982 -
Persentase terhadap jumlah aset 0,2% 0,3% 1% -

Pinjaman kepada PT Mahakam Pertambangan (“PTMP”) adalah berdasarkan perjanjian pinjaman 
tertanggal 2 Januari 2006 antara PTMP dan AKT. Berdasarkan perjanjian tersebut AKT memberikan 
fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar USD5.000.000 tanpa bunga. Tanggal jatuh tempo pinjaman 
diperpanjang hingga 2 Januari 2012 berdasarkan surat amandemen terakhir.

Pinjaman	dari	pihak	yang	memiliki	hubungan	istimewa

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Transasia Mineral Ltd. - - 194.820 -
Bondline Ltd.  - - 63.739 -
RCA     - 33.732 25.907 -
MKA    - - 13.812 -
Tarnmere Pte. Ltd. - 897.639 962.257 1.009
REM    1.215.088 286.927 179.623 6.182
Jumlah	 	 	 1.215.088 1.218.298 1.440.158 7.191
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - - (298.278) -
Bagian jangka panjang 1.215.088 1.218.298 1.141.880 7.191
Persentase terhadap jumlah kewajiban 25% 28% 68% 100%

Pinjaman dari PT Transasia Mineral Ltd (“Transasia”) merupakan pinjaman tanpa jaminan, tanpa bunga 
dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu yang diberikan oleh Transasia kepada AKT berdasarkan Payment 
and Acknowledgement Agreement and a Cost Recovery Agreement tertanggal 4 Februari dan 4 April 2005. 

Pinjaman dari Bondline Ltd (“Bondline”) merupakan pinjaman yang diberikan Bondline kepada AKT 
berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 13 Desember 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bondline 
memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar USD5.000.000 dengan tingkat bunga 12% per 
tahun dan jatuh tempo dalam waktu 360 hari sejak tanggal perjanjian. Berdasarkan perjanjian antara 
RCA, Transasia dan Bondline tertanggal 3 Oktober 2007, pinjaman tersebut diubah menjadi pinjaman 
tanpa bunga yang berlaku efektif sejak tanggal perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian pelunasan 
tertanggal 20 Desember 2009, Transasia dan Bondline bersepakat untuk memindahkan saldo pinjaman 
yang masih terhutang kepada Perseroan.



138

Pinjaman dari RCA merupakan pinjaman yang diterima AKT dari RCA berdasarkan perjanjian pinjaman 
tertanggal 28 November 2007 dengan tingkat bunga 12% dan jatuh tempo dalam waktu dua tahun 
semenjak penarikan pertama dari pinjaman tersebut. Berdasarkan surat addendum tertanggal 2 Januari 
2009, RCA memberikan fasilitas pinjaman hingga USD15.000.000 atau lebih jika diperlukan oleh AKT 
untuk mengembangkan proyek Tuhup dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 
tiga tahun sejak tanggal perjanjian. Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan CIMB Niaga, RCA sepakat 
untuk menghentikan pembebanan bunga dan memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman hingga 
pinjaman yang diberikan oleh CIMB Niaga kepada AKT dibayar secara penuh. Berdasarkan perjanjian 
pelunasan tertanggal 20 Desember 2009, Perusahaan mengambilalih pinjaman tersebut dari AKT. Pada 
2 Januari 2010, RCA mengalihkan sisa piutangnya ke REM.

Pada 15 Oktober 2008, BMS mengadakan perjanjian pinjaman dengan Tarnmere Pte. Ltd. (“Tarnmere”). 
Berdasarkan perjanjian ini, Tarnmere memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar 
USD50.000.000 dengan tingkat bunga 18% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 36 bulan sejak 
penarikan pertama pinjaman tersebut. Berdasarkan surat amandemen 1 tertanggal 2 Januari 2009, 
tingkat bunga berubah menjadi 10% per tahun. Pada tanggal 23 Desember 2009, BMS, Perusahaan dan 
Tarnmere menandatangani perjanjian pelunasan dimana Tarnmere sepakat untuk mengalihkan bagian 
dari pinjaman tersebut kepada Perseroan.

Pada 1 Oktober 2007, Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan Tarnmere. Berdasarkan 
perjanjian ini, Tarnmere memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar USD75.000.000 dengan 
tingkat bunga 18% per tahun yang berlaku semenjak dimulainya periode komersial proyek tuhup dan 
akan jatuh tempo dalam waktu 36 bulan semenjak tanggal penarikan pertama pinjaman tersebut. 
Berdasarkan surat amandemen 1 tertanggal 2 Januari 2009, tingkat bunga berubah menjadi 10% per 
tahun. Berdasarkan surat amandemen 2 tertanggal 23 Desember 2009, Rp 100.000 dari saldo pinjaman 
yang terhutang oleh Perseroan dialihkan ke REM. Pada tanggal yang sama, pemegang saham Perseroan 
sepakat untuk mengkonversikan jumlah tersebut menjadi ekuitas. Berdasarkan surat amandemen 3 
tertanggal 2 Januari 2010, semua saldo terhutang dari pinjaman ini dialihkan kepada REM.

Pinjaman dari MKA merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan MKA kepada Perseroan untuk 
tujuan modal kerja. Pinjaman tersebut dapat dibayarkan sewaktu-waktu. Pada tanggal 2 Januari 2010, 
MKA mengalihkan sisa pinjaman dari Perseroan kepada REM.

Pinjaman dari REM merupakan pinjaman tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu. Pinjaman 
dari REM merupakan pinjaman yang dialihkan dari RCA, Tarnmere dan MKA. Pada 29 Juni 2010, REM 
setuju untuk menghapus biaya bunga yang timbul dari pengalihan pinjaman dari RCA, Tarnmere dan MKA, 
yang terhutang oleh Perseroan kepada REM untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010.

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan CIMB Niaga dan RZB Bank, seperti yang dijelaskan di Catatan 
19a, Perseroan tidak diperbolehkan untuk membayar pinjamannya kepada pihak afiliasi hingga fasilitas 
pinjaman dari CIMB Niaga dan RZB Bank kepada AKT dan BMS dibayarkan secara penuh.

Hutang	kepada	pihak	yang	memiliki	hubungan	istimewa

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
PT Renaissance Capital Indonesia - 646 11.326 -
Persentase terhadap jumlah kewajiban - - 1% -

Beban	bunga

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
Tarnmere Pte. Ltd. - 58.931 23.442 -
REM    8.093 - - 
Jumlah	 	 	 8.093 58.931 23.442 -
Persentase terhadap jumlah beban bunga 5% 47% 100% -
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Beban	bunga	yang	dikapitalisasi	ke	biaya	eksplorasi	dan	pengembangan	yang	ditangguhkan

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
PT Renaissance Capital Indonesia - 1.782 - -
Persentase terhadap biaya eksplorasi dan 
 pengembangan yang ditangguhkan - 0,2% - -

Penjualan	aset	tetap

Keterangan		 	 30	Juni	 31	Desember
	 	 	 	 2010	 2009	 2008	 2007
PT Eka Tambang Utama 2.288 - - -
Persentase terhadap nilai aset tetap 0,3% - - -

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan 
istimewa adalah sebagai berikut:
a. Uang muka operasi diberikan pada harga perolehan tanpa bunga dan tanpa tanggal jatuh tempo.
b. Pinjaman kepada PTMP merupakan pinjaman tanpa bunga.
c. Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dikenakan tingkat bunga antara 10% hingga 

18% per tahun.
d. Penjualan aset tetap pada harga perolehan.

nama	para	Pihak	yang	 Hubungan	dengan	pihak	 Jenis	 Jangka	waktu	 Syarat	dan
memiliki	hubungan	istimewa	 yang	memiliki	hubungan	 Transaksi	 Transaksi	 Kondisi
	 	 	 	 istimewa	 	 		 Transaksi
REM    Pemegang saham Uang muka -  
     operasi dan   
     pinjaman  Dilakukan
MKA    Pemegang saham Pinjaman Berakhir tahun dengan tingkat  
      2009 bunga dan syarat-
PT Borneo Landak Bauksit Afiliasi Uang muka Berakhir tahun syarat normal  
      2008 sebagaimana
PT Borneo Ekananda Afiliasi Uang muka Berakhir tahun  dilakukan dengan 
      2008 pihak ketiga
RCA    Afiliasi Uang muka  Berakhir tahun
     operasi dan 2009 
     pinjaman    
PT Eka Tambang Utama Afiliasi Penjualan - 
     aset tetap  
PT Mahakam Pertambangan Afiliasi Pinjaman - 
PT Bintang Nikel Celebes Afiliasi Uang muka Berakhir tahun  
      2009 
Tarnmere Pte. Ltd. Afiliasi Pinjaman Berakhir tahun  
      2009 

Transasia Mineral Ltd. dan Bondline Ltd. tidak lagi menjadi pihak yang memiliki hubungan istimewa sejak 
Perseroan mengakuisisi AKT pada tanggal 22 Desember 2009.

Seluruh transaksi/perjanjian dengan pihak istimewa telah diungkapkan sampai dengan Prospektus ini 
diterbitkan.
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X.		InDUSTrI	PerTamBanGan	BaTUBara	COKInG COAL

 
Seluruh informasi pada bab ini diperoleh dari laporan independen yang disusun oleh perusahaan riset 
ekonomi independen global dalam bidang industri metal dan mineral, yaitu AME Mineral Economics 
(Hong Kong) Limited (“AME”), yang telah disampaikan kepada Perseroan (“Laporan AME”). 

AME menyusun laporan menggunakan data dan informasi yang diperoleh sendiri, laporan independen 
pihak ketiga dan data-data yang tersedia untuk publik dari organisasi-organisasi terkemuka dunia. 
Informasi yang terdapat dalam bagian ini berasal dari sumber resmi dari Pemerintah dan sumber tak resmi 
lainnya yang dapat dipercaya dan diandalkan. Namun demikian, AME tidak dapat memberikan kepastian 
atas keakurasian dan kelengkapan dari informasi tersebut karena informasi tersebut disampaikan dengan 
menggunakan sejumlah asumsi dan estimasi. Mengingat data ekonomi diambil dalam bentuk sampel atau 
menggunakan estimasi AME, maka setiap tabel dan angka yang terdapat dalam bagian ini disampaikan 
menggunakan suatu estimasi.

Perkiraan dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan AME merupakan informasi yang 
tidak pasti karena suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi termasuk namun tidak terbatas diantaranya 
kebijakan Pemerintah, dan kejadian lainnya yang dilakukan oleh individu, pihak ketiga dan kompetitor. 
Faktor tertentu yang dapat mengakibatkan perbedaan yang signifikan antara prediksi dan hasil sebenarnya 
antara lain, namun tidak terbatas pada, harga batubara, risiko-risiko yang berkaitan dengan industri 
pertambangan, risiko pendanaan, risiko tenaga kerja, ketidakpastian atas estimasi cadangan dan sumber 
daya mineral, risiko pasokan dan peralatan, risiko hukum dan permasalahan lingkungan.

Investor harus memperhatikan bahwa tidak ada verifikasi independen telah dilakukan atas setiap fakta 
atau data statistik yang secara langsung maupun tindak langsung diperoleh dari sumber resmi Pemerintah 
ataupun sumber tidak resmi lain. 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek maupun Agen Penjual Internasional tidak bertanggung jawab atas 
keakuratan informasi informasi yang tercantum dalam bab ini karena informasi tersebut tidak diverifikasi 
secara independen oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek maupun Agen Penjual Internasional dan 
sebaiknya tidak diandalkan sepenuhnya.

Istilah-istilah yang digunakan dalam bab ini mungkin tidak konsisten dengan istilah yang digunakan 
dalam bab lain Prospektus ini.
 
1.	 Latar	Belakang

Batubara merupakan sumber daya alam energi berkarbon yang banyak digunakan dan ditambang 
dengan metode pertambangan terbuka (surface atau open-cut) dan bawah tanah (underground). Secara 
umum, industri batubara terbagi menjadi 2 (dua) segmen utama berdasarkan penggunaan dari batubara 
tersebut, yaitu coking coal dan thermal coal, yang merupakan bagian dari kategori batubara bituminus 
dan sub-bituminus. Pasar coking coal dan thermal coal relatif tidak memiliki keterkaitan yang signifikan 
antara satu dengan lainnya. Namun demikian, substitusi dapat terjadi antara penggunaan thermal coal 
jenis tertentu dan coking coal yang berkualitas lebih rendah. 

• Coking coal, yang juga biasa disebut sebagai batubara metalurgi, merupakan jenis batubara yang 
dapat digunakan untuk memproduksi kokas sebagai reduktor dalam produksi besi dan baja. coking 
coal digunakan untuk memproduksi metallurgical coke (kokas metalurgi), yaitu bahan mentah yang 
penting dengan properti fisik dan kimia yang unik untuk digunakan dalam berbagai aktivitas industri 
dasar seperti produksi pig iron dalam blast furnaces. Selain itu kokas juga digunakan dalam proses 
casting dan smelting berbagai logam. Para pelaku industri batubara secara umum membagi cooking 
coal menjadi 6 (enam) bagian berdasarkan karakteristik dari batubara tersebut (kandungan abu, 
volatilitas dari material, kekuatan kokas dan fluiditas), yaitu premium hard coking, standard hard 
coking, semi-hard coking, semi-soft coking, low-volatile Pulverized Coal Injection (PCI) dan high 
volatile PCI coal. 
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 Pada umumnya, premium coking coal merupakan kandungan terbesar (“base load”) hard coking 
dalam campuran coking coal pada pabrik-pabrik baja besar, dengan bagian antara 15% dan 40% dari 
total campuran, atau sampai dengan 50% pada campuran merchant coke plant. coking coal dengan 
kualitas yang lebih rendah seperti semi-soft coking coal biasanya digunakan sebagai komponen 
campuran coking atau sebagai PCI coal. PCI coal secara umum dimasukkan ke dalam blast furnace 
untuk memperoleh karbon yang diperlukan dalam proses pembuatan besi dan terkadang dapat 
menggantikan hard coking coal. 

• Thermal coal, yang juga biasa disebut sebagai steaming coal, merupakan jenis batubara yang 
banyak digunakan dalam pembangkitan energi listrik. Selain itu, thermal coal juga dapat digunakan 
dalam proses direct heating, space and water heating, process heating dan produksi semen. Seluruh 
batubara hitam (kecuali yang dikategorikan sebagai coking coal) merupakan bagian dari thermal 
coal. Secara umum, seluruh jenis batubara dapat digunakan sebagai thermal coal, namun tidak 
semua batubara dapat digunakan untuk tujuan coking. 

2.	 metode	Penambangan	Batubara

Penggunaan teknik penambangan yang paling tepat ditentukan oleh karakteristik lapisan batubara 
seperti lokasi, kedalaman dan jumlah cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis. Pada 
umumnya lapisan batubara yang tebal dan memiliki kedalaman yang dekat terhadap permukaan lebih 
mudah untuk ditambang dibandingkan dengan lapisan batubara yang tipis dan terletak jauh dari permukaan 
tanah. Batubara ditambang menggunakan metode penambangan terbuka (surface atau open-cut) dan 
metode bawah tanah (underground). AKT pada saat ini menggunakan metode penambangan terbuka 
dalam kegiatan operasionalnya di Blok Kohong dan juga berencana untuk menggunakan metode serupa 
dalam menambang Blok Telakon.

Metode penambangan terbuka pada umumnya digunakan apabila lapisan batubara memiliki kedalaman 
kurang dari 80 meter dibawah permukaan, walaupun kedalaman sampai dengan 250 meter sudah pernah 
dilakukan. Dalam industri batubara dunia, penambangan dengan skala besar yang menggunakan metode 
penambangan terbuka merupakan hal yang masih relatif baru. Biaya terkait dengan kegiatan overburden 
removal (mengangkat material yang tidak memiliki nilai ekonomis yang berada diatas lapisan batubara) 
merupakan alasan utama pembatasan penggunaan metode penambangan terbuka. Namun demikian, 
perkembangan teknologi telah menjadikan kegiatan penambangan menggunakan metode tersebut 
menjadi memungkinkan secara ekonomis.

Penambangan terbuka memiliki keunggulan dibandingkan dengan penambangan bawah tanah dalam hal 
keselamatan kerja dan jumlah batubara yang dapat ditambang secara ekonomis karena penambangan 
bawah tanah membutuhkan penggunaan pilar-pilar untuk menyokong kegiatan pertambangan dan 
mengurangi jumlah batubara yang dapat ditambang. Oleh karena itu, penambangan terbuka dapat 
menambang batubara secara utuh.

3.	 Peringkat	Batubara

Satu unit batubara dapat diklasifikasikan berdasarkan level kematangan geologis yang dicapai yang 
dapat diobservasi berdasarkan properti fisiknya. Sistem pemeringkatan dimulai dengan peat (langkah 
pertama dalam pembentukan batubara), yang diikuti dengan lignit, sub-bituminus, bituminus dan antrasit. 

Karakteristik fisik dan kimia utama yang membedakan peringkat batubara adalah sebagai berikut:

• Lignit merupakan batubara yang berwarna kecoklatan dan memiliki penampilan seperti kayu atau 
tanah liat. Pada saat pertama kali ditambang, lignit memiliki kandungan air sebesar 30% - 40% dengan 
energi potensial yang rendah. Kandungan air yang terdapat pada lignit dapat hilang apabila terhubung 
langsung dengan kondisi cuaca sehingga dapat terbakar secara spontan. Apabila dihancurkan, lignit 
akan berbentuk menjadi bubuk berwarna kecoklatan, sedangkan sebagian besar batubara (kecuali 
cannel coal) umumnya menjadi bubuk berwarna hitam.  
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• Batubara sub-bituminus dapat dibedakan dengan lignit dengan warna hitamnya dan bentuk yang 
tidak lagi seperti kayu. Batubara tersebut juga dapat dibedakan dengan batubara bituminus dari 
pengenduran saat ditambang (pembentukan retak dan dehidrasi yang meresap di bagian-bagian 
yang terpengaruh oleh kondisi cuaca).

• Kelompok batubara bituminus terdiri dari berbagai jenis batubara yang tidak banyak terpengaruh 
oleh kondisi cuaca, kecuali apabila terhubung langsung dengan cuaca untuk jangka waktu beberapa 
bulan yang panjang yang menyebabkan batubara akan mulai terpecah dan berbentuk prisma. 
Kelompok batubara ini memiliki fuel ratio sebesar 3 (tiga). Fuel ratio yang sering digunakan dalam 
mengevaluasi thermal coal, merupakan jumlah fixed carbon yang dibagi volatilitas dari unsur. 

 Seluruh jenis coking coal merupakan jenis batubara kelompok bituminus dan merupakan jenis 
batubara yang paling banyak diperjualbelikan secara internasional. Secara umum, semua jenis 
batubara dapat digunakan sebagai thermal coal, namun dengan persyaratan yang lebih ketat untuk 
coking coal, jenis batubara yang dapat digunakan adalah hanya batubara berjenis bituminus. Oleh 
karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi yang jelas atas coking coal selain penggunaannya 
dalam pembuatan baja, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam membedakan antara thermal 
dan coking coal, dan jenis-jenis dari coking coal. 

• Antrasit merupakan tipe batubara yang paling keras, tidak berasap dan tingkat fuel efficiency yang 
tinggi (walaupun lebih rendah dari tipe batubara semi-anthracite), dengan fuel ratio antara 10 dan 
60. Jenis batubara yang memiliki fuel ratio melebihi 60 sulit untuk dibakar dan mendekati komposisi 
graphitic. 

Berikut adalah diagram jenis-jenis batubara:

4.	 Klasifikasi	Coking	Coal	

Sampai saat ini tidak ada standard dunia yang melakukan pemeringkatan dan pengklasifikasian coking 
coal. Umumnya coking coal diklasifikasi berdasarkan enam peringkat sebagai berikut: 

Coal	Type	 ash	 Volatile	matter	 Crucible	 Gieseler	 Coke	Strength	 mean	maximum
	 	 	 Swelling	 maximum	 after	reaction	 reflectance
	 	 	 number	 Fluidity
	 %	air	dried	 %	air	dried	 	 ddpm	 %	 %
Premium hard coking <8.5 19 - 38 8 - 9 500 - 30,000 55 - 74 0.80 - 1.60
Standard hard coking <9.7 19 - 38 6 - 9 200 - 25,000 >55 0.80 - 1.60
Semi-hard coking 8.0 - 10.5 17 - 26 4 - 6 200 - 5,000 50 - 60 0.80 - 1.70
Semi-soft coking 8.0 - 11.0 25 - 41 3 - 8 50 - 30,000 45 - 55 0.70 - 0.95
Low-colatile PCl 6,0 - 10.5 10 - 19 1 - 2 n/a n/a 1.20 - 3.00
High-volatile PCl 4.0 - 10.0 26 - 42 1 - 5 n/a n/a 0.70 - 0.95

Pada umumnya, faktor yang paling penting dalam menentukan kualitas batubara adalah kandungan 
energi, kandungan mineral (seperti abu, volatile matter, fixed carbon, sulfur, nitrogen dan trace elements) 
dan tingkat kelembaban. Dalam hal coking coal, karakteristik spesifik coking juga merupakan hal yang 
penting, diantaranya: 
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• abu:	Kandungan abu pada batubara merupakan residu anorganik yang tersisa setelah batubara 
dibakar. Abu adalah materi yang tidak mudah terbakar and bias menyebabkan masalah 
pembuangannya. Abu juga dapat menyebabkan korosi dan abrasi ketel uap dan kerak pada perapian.

• Volatile	matter:	Persentase komponen batubara utamanya merupakan senyawa organik dan kotoran 
mineral, tidak termasuk kelembaban inheren (kering).

• nilai	Pemuaian	Batubara (Crucible	Swelling	number	atau	“CSn”	atau	Free	Swelling	Index): 
Tingkat muai bebas dari 1 gram sampel bataubara yang telah digerus yang dipanaskan dalam suhu 
tinggi (> 800°C) dalam specialised silica crucible. Nilai pemuaian yang tinggi (antara 1-9) memiliki 
karakteristik properti pemuaian dan caking yang kuat dari suatu batubara (yang diperlukan dalam 
pembuatan kokas).

• Gieseler	maximum	Fluidity: merupakan tingkat fluiditas dari batubara selama proses karbonisasi, 
dimana batubara berubah bentuk dari solid menjadi bentuk fluid (plastis), dan kemudian berubah 
bentuk menjadi fused porous solid (“coke”) pada saat pendinginan. Tingkat fluiditas yang tinggi 
sangat berguna dalam proses pembuatan kokas.

• Coke Strength after Reaction (“CSR”): Pengujian yang mengukur kekuatan relatif batubara yang 
terletak di tengah blast furnace. Untuk hard coking coal berkualitas, nilai CSR sekurang-kurangnya 
55% sebelum reaksi terjadi.

• Mean Maximum Reflectance: Tingkat refleksi dari vitrinit digunakan sebagai indeks dalam penentuan 
peringkat batubara. Vitrinit merupakan komponen utama dari batubara yang memiliki ciri yang 
terang, mengkilat, yang berasal dari batang tumbuhan. Vitrinit merupakan tipe dari maceral, yang 
merupakan unit organik yang membentuk masa batubara. Pada umumnya, vitrinit pada batuabara 
dengan peringkat bituminus memiliki warna gradasi antara oranye dan merah apabila dilalui cahaya 
dan masih memiliki struktur botanis. Pada umumnya, batubara berperingkat tinggi memiliki vitrinite 
macerals yang lebih reflektif. Hard coking coal dan semi-hard coking coal merupakan batubara 
berperingkat tinggi, sedangkan semi-soft coking coal berperingkat rendah–sedang. Coking coal 
pada umumnya memiliki Mean Maximum Reflectance yang lebih tinggi dari 0,7%.

5.	 Karakteristik	Pasar	Batubara	

a.	 Pasar	Coking Coal

Pada umumnya, pasar ekspor coking coal terkonsentrasi pada wilayah Asia Pasifik dan Atlantik. Negara-
negara pengekspor di wilayah Atlantik (Polandia, Rusia, Kanada, Amerika Serikat dan Afrika Selatan) 
memfokuskan penjualannya pada wilayahnya tersebut, sedangkan negara-negara seperti Australia, 
Indonesia, Selandia Baru, Mongolia dan Cina melakukan perdagangan terutama pada wilayah Asia Pasifik. 

Perdagangan antar wilayah yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh pertimbangan kualitas atau 
pertimbangan biaya pengangkutan di laut dan perbedaan harga ekspor pada pasar non tradisional. 
Mengingat biaya produksi dan pengangkutan yang relatif lebih tinggi, para pemasok yang berasal dari 
Kanada dan Amerika Serikat diuntungkan dengan kenaikan harga coking coal yang terjadi akhir-akhir ini 
sehingga memberikan insentif kepada negara-negara tersebut untuk mengekspor ke wilayah Asia Utara.

Pasar Asia Pasifik ditandai oleh kurangnya sumber daya alam pada negara-negara dengan daya konsumsi 
yang tinggi, khususnya di wilayah Asia Utara yaitu Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara pembuat 
baja seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi atas impor bahan mentah 
(bijih besi dan coking coal) dan bahan bakar (seperti thermal coal dan LNG). Sampai dengan kemunculan 
Cina sebagai net importir coking coal pada tahun 2009, Jepang dan Korea Selatan merupakan tujuan 
utama ekspor coking coal di wilayah tersebut.

Kelangkaan sumber daya coking coal terjadi di negara-negara Asia seperti India dan Taiwan, dimana 
produksi baja mentah diharapkan untuk tumbuh pada tingkat yang relatif tinggi dalam jangka pendek 
dan menengah. India dan Taiwan saat ini dalam proses meningkatkan kapasitas produksi bajanya. India 
akan menjalankan National Steel Policy (Kebijakan Nasional Baja) dan juga China Steel Corporation, 
produsen baja terkemuka Taiwan sedang menambah kapasitas produksi bajanya di Proyek Dragon Steel.
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Pasar wilayah Atlantik ditandai dengan jumlah pelaku pasar yang lebih banyak. Pada umumnya, pasar 
di wilayah Atlantik memiliki tingkat kompetisi yang lebih tinggi dengan banyaknya pemasok yang berasal 
dari sejumlah negara eksportir seperti Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Secara historis, pasokan pengapalan coking coal dikuasai oleh coking coal Australia. Pemasok 
internasional besar lainnya diantaranya adalah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Perkembangan 
pasokan pengapalan coking coal  dari Kanada dan Amerika Serikat relatif tetap dibandingkan dengan 
ekspor dari Australia sejak tahun 1990an. Dalam jangka menengah sampai jangka panjang, Australia 
diharapkan untuk mempertahankan peran yang signifikan sebagai pemasok untuk perdagangan coking 
coal internasional, dengan pasokan coking coal tambahan dari Mongolia dan Mozambique. Pasokan 
dari Mongolia diperkirakan akan diserap oleh Cina, sedangkan pasokan dari Mozambique diperkirakan 
akan menjadi pemasok utama untuk India.

b.	 Tinjauan	Pasar	Coking Coal

Diyakini bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan permintaan atas coking coal akan melebihi 
pertumbuhan persediaan. Walaupun terdapat ketidakpastian pada prospek pertumbuhan ekonomi global 
dalam jangka pendek dan volatilitas yang terjadi di pasar finansial akibat ketidakstabilan ekonomi di Eropa, 
ketatnya permintaan dan persediaan di pasar coking coal global dapat menyebabkan kenaikan harga 
pada akhir tahun 2010 dan 2011. Dalam jangka panjang, kenaikan harga diperkirakan akan melambat 
seiring dengan penanggulangan bottleneck di infrastruktur dan perolehan pasokan baru. Kenaikan harga 
dalam jangka pendek didorong oleh berbagai faktor sebagai berikut:

• Pertumbuhan permintaan diharapkan tetap berada pada level yang solid di negara-negara seperti 
Cina dan India. Ekspektasi permintaan di negara-negara pembuat baja seperti Cina dan India akan 
memberikan tekanan pada pasokan ekspor coking coal. 

• Tingginya kompetisi coking coal dunia akan dialami dengan permintaan impor dari importir coking 
coal tradisional seperti Jepang, Amerika Utara dan beberapa negara Eropa.

• Produksi domestic coking coal di Cina dan India diperkirakan tidak dapat mencukupi permintaan 
domestik, khususnya untuk hard coking coal yang berkualitas tinggi.

• Keterbatasan pada infrastruktur transportasi kereta dan pelabuhan dapat menyebabkan bottleneck 
pada ekspor coking coal, khususnya pada negara-negara eksportir seperti Australia, Rusia, Mongolia 
dan Mozambique, sehingga dapat menghambat para produsen coking coal untuk meningkatkan 
produksi guna mencukupi permintaan yang terus meningkat. 

• Intervensi Pemerintah pada negara-negara seperti Rusia, Indonesia dan Mongolia dapat 
memperlambat tingkat pertumbuhan pasokan. Penerapan kebijakan seperti izin penambangan yang 
dihentikan sementara, inspeksi terhadap keselamatan dan pembatasan ekspor diperkirakan dapat 
mengganggu pertumbuhan persediaan untuk jangka pendek. 

• Akses terhadap pembiayaan terkait pengembangan infrastruktur baru merupakan tantangan yang 
cukup serius. Hal tersebut terjadi akibat biaya pengembangan proyek yang tinggi dan berubahnya 
iklim keuangan – Pemerintah telah mengubah kebijakan fiskal akibat meningkatnya hutang luar 
negeri setelah krisis keuangan global.

• Tingginya permintaan dan kondisi pasokan pada pasar coking coal secara global, khususnya untuk 
hard coking coal, dapat dilihat dengan meningkatnya harga batubara tersebut. Harga referensi 
kontrak untuk premium hard coking coal Australia untuk kuartal pertama tahun buku Jepang 2010 
meningkat sebesar 55% secara tahunan dari harga kontrak tahunan di tahun 2009 (USD129 per ton 
FOB), meningkat menjadi USD200 per ton FOB. Harga referensi kontrak untuk kuartal selanjutnya 
meningkat 12,5% menjadi USD225 per ton FOB. Harga spot premium hard coking coal Australia 
mencapai USD248 per ton FOB pada bulan Mei 2010, atau meningkat sebesar 136% dari harga 
rata-rata spot pada bulan Mei 2009 (USD105 per ton FOB).

• Kuartal ketiga 2010 menunjukkan penurunan dari harga spot dan harga kontrak per-kuartal. Harga 
referensi kontrak untuk premium hard coking coal pada kuartal keempat 2010 adalah USD209 per ton 
FOB, turun sekitar 7% dari kuartal sebelumnya. Harga spot juga turun pada bulan Juli dan Agustus 
2010. Harga rata-rata spot untuk premium hard coking coal Australia adalah sekitar USD203 per ton 
FOB pada bulan Juli. Harga spot kembali normal pada akhir bulan Agustus dengan nilai USD218 
per ton FOB dan rata-rata harga pada bulan September adalah US$217 per ton FOB..  
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c.	 Permintaan	Coking Coal

Pendorong	Permintaan	Coking Coal

Coking coal merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan dalam produksi baja. Hampir 
seluruh jenis coking coal digunakan dalam proses pembakaran produksi kokas. Sekitar 70% dari total 
produksi baja secara global bergantung pada coking coal. Oleh karena itu, permintaan atas coking coal 
sangat bergantung pada dinamika pasar dari industri baja.

Produksi baja secara global diestimasikan telah berkembang sebesar 848 mt pada tahun 2000 menjadi 
1219 mt pada tahun 2009. Angka ini merepresentasikan compound annual growth rate (CAGR) sekitar 
4%, menurun dibandingkan dengan CAGR pada periode 2000-2008 sebesar 6%.

Untuk pasar Asia Pasifik, permintaan terutama diperkirakan berasal dari negara-negara penghasil baja, 
yaitu Cina dan India. Dengan jumlah produksi baja mentah sebesar 568 mt pada tahun 2009, Cina 
memproduksi 47% dari total produksi baja mentah secara global (peningkatan yang signifikan dari 
tahun 2008, ketika Cina memproduksi 38% dari total produksi baja secara global). Peningkatan tersebut 
disebabkan oleh penurunan produksi baja mentah negara-negara produsen besar lainnya. Seiring 
dengan tren urbanisasi, Cina diperkirakan akan tetap menjaga pertumbuhan produksi baja yang tinggi. 
India terus meningkatkan produksi baja mentahnya sepanjang tahun 2008-2009. Pada tahun 2009, India 
diperkirakan memproduksi 57 mt baja mentah, yang menyumbangkan 4,6% produksi baja mentah dunia. 

Dalam 5 (lima) tahun kedepan, produksi baja secara global diperkirakan akan meningkat untuk 
mencukupi kebutuhan seiring dengan pulihnya permintaan atas baja. Sejumlah 3 (tiga) produsen baja 
utama di Cina telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi baja pada tahun 
2015. Shanghai Baosteel Group Corporation berencana untuk meningkatkan produksi baja menjadi 50 
mtpa pada tahun 2012 dan 66 mtpa pada tahun 2015 atau peningkatan sebesar 65% dari kapasitas 
produksi sekitar 40 mtpa saat ini. Wuhan Iron & Steel Corporation (WISCO) dan Anshan Iron & Steel 
Group Corporation menargetkan peningkatan kapasitas produksi menjadi 60 mtpa pada tahun 2015, 
atau peningkatan masing-masing sebesar 50% dan 81% dari kapasitas produksi saat ini dari kedua 
Perusahaan tersebut. Diperkirakan bahwa produksi baja di Cina akan mencapai 724 mt pada tahun 
2012, atau merepresentasikan CAGR sekitar 8% dari tahun 2009.

Cadangan coking coal yang terbatas dan permintaan coking coal yang meningkat akibat National 
Steel Policy (Kebijakan Nasional Baja) telah mendorong peningkatan produksi baja mentah India dan 
ketergantungan pada impor coking coal. Produksi baja India diperkirakan mencapai 66 mt pada tahun 
2012, meningkat pada CAGR sekitar 5% dari tahun 2009. Untuk jangka panjang, ketergantungan Cina 
dan India atas impor batubara dan kemampuan para pemasok untuk memenuhi permintaan akan menjadi 
pendorong utama pasar coking coal.

Berikut adalah diagram perkiraan produksi baja dunia tahun 2010-2012:
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Permintaan	Coking Coal Dunia

Diyakini bahwa permintaan yang tinggi dan kondisi persediaan di pasar coking coal dunia akan tetap 
bertahan untuk jangka pendek dan menengah ke depan. Pertumbuhan permintaan utamanya didorong 
oleh negara-negara berkembang seperti Cina, India, dan Brazil yang diperkirakan akan melampaui 
pertumbuhan pasokan coking coal untuk jangka pendek dan menengah. Langkanya produksi coking 
coal berkualitas tinggi dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat persediaan di negara-negara 
eksportir utama seperti Australia, Rusia, Mongolia dan Mozambique diperkirakan akan menyumbang 
ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, sehingga terdapat potensi yang sangat besar bagi 
negara-negara eksportir coking coal lainnya dalam jangka pendek.

Diperkirakan bahwa pertumbuhan permintaan coking coal dari negara-negara berkembang akan tetap 
solid. Pertumbuhan permintaan impor coking coal diperkirakan sebagian besar akan berasal dari Cina 
dan India dalam satu dekade kedepan. Walaupun terdapat ketidakpastian atas pertumbuhan ekonomi 
dunia dalam jangka pendek yang direfleksikan oleh melambatnya pertumbuhan PDB di Cina pada kuartal 
kedua tahun 2010 menjadi 10,3% dari 11,9% pada kuartal pertama tahun 2010, aktivitas ekonomi dunia 
diperkirakan akan tumbuh lebih dari 4% untuk 12 sampai 24 bulan kedepan. Pemulihan kondisi ekonomi 
global diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan yang berkesinambungan dari negara-negara 
berkembang dan pulihnya ekonomi di kawasan Amerika Utara, Asia Utara dan Timur, dan Eropa. 

Permintaan	Coking Coal Cina

Cina diperkirakan akan tetap menjadi faktor utama dalam perdagangan coking coal global. Kemunculan 
Cina sebagai importir coking coal telah membangkitkan optimisme atas kekuatan permintaan dan 
memunculkan kekhawatiran atas kurangnya pasokan. Fakta di Cina adalah sebagai berikut: 

• Produksi coking coal di Cina diperkirakan tidak dapat mencukupi permintaan dari industri baja 
di negara tersebut. Kurangnya persediaan atas coking coal kemungkinan besar didorong oleh 
konsolidasi pada industri pertambangan batubara; kampanye berkelanjutan atas keamanan 
penambangan batubara dan tekanan dari Pemerintah untuk menutup tambang-tambang yang 
tidak efisien dan tidak aman; dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memindahkan 
produksi coking coal pada propinsi-propinsi di kawasan pantai timur. 

• Cina diperkirakan akan tetap mengkonsumsi dalam jumlah besar dan menjadi net importir yang 
signifikan di industri coking coal dunia. Diperkirakan bahwa permintaan atas impor coking coal akan 
didorong oleh kurangnya ketersediaan cadangan coking coal domestik, khususnya hard coking coal.  

• Kurangnya coking coal berperingkat dan berkualitas tinggi juga merupakan hal yang menjadi 
perhatian bagi pasokan coking coal domestik kedepannya. Sumber daya batubara domestik Cina 
sesungguhnya memiliki keterbatasan low-to-medium volatility, high-fluidity hard coking coal dalam 
jumlah besar. Hal tersebut dapat menjadi masalah mengingat sektor baja Cina tengah bergerak ke 
arah konsolidasi dan ukuran blast furnace yang lebih besar sehingga membutuhkan coking coal 
berkualitas tinggi. Pada umumnya Cina menggunakan lebih banyak coking coal dalam memproduksi 
campuran kokas dibandingkan dengan cadangan yang ada di negara tersebut. Potensi kurangnya 
cadangan batubara tersebut mengindikasikan ketergantungan Cina yang berlanjut terhadap impor 
coking coal. 

Permintaan	Coking Coal India

Permintaan dari India juga merupakan faktor penting di pasar coking coal yang didorong oleh kurangnya 
produksi hard coking coal dan program ekspansi industri baja yang cukup ambisius. Pemerintah India 
menargetkan peningkatan produksi baja per tahun menjadi 100 mtpa pada tahun 2020. Pada tahun 
2009, produksi baja per tahun mencapai sekitar 57 mtpa atau sebesar 4,6% dari produksi baja global. 
Untuk dapat mencapai target 100 mt pada tahun 2020, produksi baja di India harus meningkat dengan 
CAGR lebih dari 5%. Fakta di India adalah sebagai berikut: 

• Peningkatan kapasitas baja direncanakan sesuai dengan permintaan domestik dan asing untuk 
satu dekade kedepan. ArcelorMittal telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamataka 
State Government untuk proyek 6 mtpa dan Indian state-owned Steel Aurthority of India (SAIL) akan 
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meningkatkan kapasitas produksi bajanya menjadi 24,6 mtpa pada tahun 2012-2013 dari level saat 
ini, yaitu 13,5 mtpa. 

• Peningkatan kapasitas baja direncanakan sesuai dengan permintaan domestik dan asing untuk 
satu dekade kedepan. ArcelorMittal telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamataka 
State Government untuk proyek 6 mtpa dan Indian state-owned Steel Aurthority of India (SAIL) akan 
meningkatkan kapasitas produksi bajanya menjadi 24,6 mtpa pada tahun 2012-2013 dari level saat 
ini, yaitu 13,5 mtpa.

• Tingkat pertumbuhan impor coking coal India untuk jangka pendek dan menengah diperkirakan akan 
bergantung pada tingkat pertumbuhan kapasitas produksi baja di India. Permasalahan terkait kurang 
memadainya infrastruktur, intervensi Pemerintah dan kesenjangan sosial antar propinsi dan agama 
juga dapat menghambat laju pertumbuhan industri baja India. Permasalahan terkait infrastruktur 
diperkirakan akan dapat diselesaikan dalam jangka panjang.

• Salah satu faktor penting yang mempengaruhi permintaan impor coking coal di India adalah semakin 
jauhnya  ketimpangan antara permintaan dan pasokan, khususnya atas hard coking coal berkualitas 
tinggi. Produksi coking coal di India hanya mewakili 5-6% dari total produksi batubara di India, yang 
menyebabkan kurangnya persediaan coking coal di negara tersebut. Permasalahan tersebut ditambah 
dengan implementasi kebijakan baja nasional yang ambisius dalam meningkatkan kapasitas produksi 
sehingga meningkatkan permintaan atas batubara di India. 

• Potensi dari pertumbuhan impor coking coal di India masih tergolong menjanjikan mengingat 
pertumbuhan permintaan baja yang diperkirakan akan meningkat sebagai akibat dari pengeluaran 
terkait infrastruktur dan meningkatnya penjualan sepeda motor. Industri baja di India juga diuntungkan 
dengan persediaan bijih besi yang melimpah, industri gas alam domestik serta biaya tenaga kerja 
yang rendah.

Permintaan	Coking Coal negara	Lain

Pulihnya perekonomian negara-negara maju dapat mendukung pertumbuhan permintaan coking coal 
seiring dengan kembalinya negara-negara importir coking coal seperti Jepang, Amerika Utara dan Eropa 
untuk memperoleh coking coal. Negara-negara yang pada umumnya menjadi pelanggan coking coal telah 
memperlihatkan tanda-tanda pemulihan dari krisis keuangan global dan sejumlah perusahaan coking 
coal besar juga telah memberikan sinyal atas penguatan re-stocking cycles pada negara-negara tersebut. 
Meskipun demikian, pertumbuhan permintaan di negara-negara maju diperkirakan masih cenderung 
lemah, khususnya di wilayah Eropa, mengingat ketidakstabilan keuangan yang terjadi akibat soveriegn 
debt masih memiliki risiko penurunan.

Berikut adalah diagram impor coking coal yang diperdagangkan secara global tahun 2000 – 2012:

• Permintaan Jepang atas impor coking coal turun sekitar 14% pada tahun 2009 (seperti level sebelum 
tahun 1980). Jepang menunjukkan pemulihan di tahun 2010 dengan impor perkiraan coking coal 
sebesar 56 MT, meningkat sekitar 7% dari impor yang rendah di tahun 2009. Pertumbuhan ini tidak 
signifikan bila dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan permintaan Cina dan India. Pertumbuhan 
permintaan jangka panjang Jepang diperkirakan flat karena ekonomi yang sudah maju dan besarnya 
hutang publik yang membatasi potensi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

• Korea Selatan diharapkan akan pulih dan meningkatkan permintaan impor coking coal menjadi 
sebesar 9% pada tahun 2010. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan impor yang coking coal lebih 
tinggi akan menciptakan level yang lebih stabil di Korea Selatan dibandingkan Jepang. Industri 
Korea Selatan dalam pembuatan kapal, otomotif dan berbagai mesin akan menciptakan permintaan 
yang tinggi pada produk baja. Produsen baja terkemuka Korea Selatan telah meningkatkan target 
produksinya pada tahun 2010. POSCO (Pohang Iron and Steel Company) memperkirakan akan 
meningkatkan produksi baja mentahnya untuk mencapai sekitar 35 mt pada tahun 2010, meningkat 
17% dari tahun sebelumnya

• Permintaan impor coking coal dari negara-negara EU-15 (Eropa) diperkirakan akan turun sekitar 34% 
pada tahun 2009. Diperkirakan EU-15 akan mengalami pertumbuhan sekitar 3% CAGR dari tahun 
2009 ke tahun 2012. Dalam jangka panjang, permintaan impor di Eropa akan berlanjut tumbuh pada 
level yang lebih konservatif dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Permintaan baja di 
Eropa diharapkan akan pulih seiring dengan dampak stimulus fiskal, ketersediaan pinjaman untuk 
sektor konstruksi dan peningkatan kepercayaan konsumen. Hal ini mendorong produksi baja yang 
meningkat akibat sempat tertundanya konstruksi dan proyek infrastruktur dan produksi otomotif.
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Permintaan	Coking Coal Indonesia

Permintaan atas coking coal di Indonesia masih dibatasi oleh ukuran dari industri baja. Dalam satu dekade 
terakhir, produksi baja di Indonesia adalah 0,2-0,3% dari total produksi baja secara global. Pada tahun 
2009, jumlah baja yang diproduksi mencapai sekitar 4 mt (sedangkan jumlah produksi global mencapai 
1.219 mt). Permintaan coking coal di Indonesia masih relatif rendah. Penggunaan batubara oleh industri 
metalurgi Indonesia diperkirakan masih berada dibawah 5% dari jumlah konsumsi batubara domestik. 
International Energy Agency memperkirakan konsumsi coking coal di Indonesia mencapai sekitar 1,7 
mt pada tahun 2008.

Permintaan atas coking coal di Indonesia diperkirakan akan tumbuh secara berkesinambungan bersamaan 
dengan pertumbuhan industri batubara domestik. Produksi baja di Indonesia diperkirakan akan meningkat 
dengan CAGR lebih dari 4% untuk 2 tahun mendatang. Saat ini terdapat rencana untuk meningkatkan 
produksi baja domestik dan mengurangi ketergantungan industri hilir baja atas bahan baku impor.

PT Krakatau Steel (PTKS), produsen baja milik Pemerintah telah mengumumkan pembukaan tender atas 
persediaan 1,3 mtpa blast furnace yang akan dilaksanakan pada akhir 2012. PTKS saat ini memproduksi 
1,6 mtpa slab dan berencana untuk memproduksi 2,4 mtpa slab setelah blast furnance baru tersebut telah 
beroperasi. Dana yang diperlukan untuk membangun blast furnance dan infrastruktur terkait diperkirakan 
mencapai USD450 juta. PTKS juga berencana untuk meningkatkan kapasitas hot strip mill dari 2 mtpa 
menjadi 2,5 mtpa. Peningkatan tersebut dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2010 yang dilanjutkan 
dengan rencana peningkatan produksi menjadi 3,5 mtpa pada tahun 2013.

PTKS juga dalam tahap diskusi perjanjian
joint venture dengan produsen baja dari Korea Selatan, yaitu POSCO, untuk membangun 6 mtpa integrated 
steel mill di lokasi plant saat ini di Cilegon, Jawa Barat. Pabrik baja tersebut diperkirakan akan memulai 
produksi pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014.

Pertumbuhan konsumsi
coking coal di Indonesia secara tidak langsung dipengaruhi oleh kompetisi permintaan kebutuhan listrik 
domestik. Dengan estimasi 54% populasi memiliki akses terhadap listrik, konsumsi listrik diperkirakan akan 
meningkat secara signifikan. Berhadapan dengan potensi harga minyak yang terus meningkat, produksi 
minyak domestik yang menurun dan krisis energi yang muncul, Pemerintah Indonesia telah membuat 
kebijakan untuk meningkatkan porsi penggunaan batubara terhadap jumlah konsumsi energi dari 11% 
menjadi 33% pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia juga menargetkan kapasitas marjin cadangan 
sekurang-kurangnya sebesar 30% (pada saat ini diperkirakan sebesar 15%). Implikasi dari kebutuhan 
listrik dalam negeri dapat membatasi jumlah aspal batubara yang dapat dicuci dan diolah lebih lanjut 
untuk digunakan sebagai coking coal kelas rendah seperti semi-soft coking dan PCI batubara, dan pada 
gilirannya, berpotensi meningkatkan kebutuhan impor coking coal.

d.	 Pasokan	Coking Coal

Pendorong	Pasokan	Coking Coal

Dengan pasokan coking coal global yang diperkirakan akan mengalami kekurangan, para pemasok akan 
mencoba untuk mempercepat rencana ekspansinya melalui proyek-proyek brownfield dan greenfield di 
Australia, Kanada, Amerika Serikat, Indonesia, Rusia, Mongolia dan Mozambique.

Harga batubara yang tinggi telah memberikan insentif untuk pengoperasian kembali pertambangan yang 
menganggur atau yang telah ditutup dalam jangka waktu tiga tahun kedepan, termasuk Cline Mining’s 
New Elk (Colorado, Amerika Serikat),, Western Coal’s Willow Creek (British Columbia, Kanada) dan 
Teck Resources’s Quintette (British Columbia, Kanada). Selain itu, pada bulan April 2010, BHP Billiton 
telah mengumumkan rencana pengembangan proyek coking coal Maruwai di Indonesia, sekitar 10 bulan 
setelah mengumumkan untuk tidak melanjutkan rencananya tersebut. BHP Billiton akan mendirikan 
suatu anak perusahaan joint venture bersama dengan PT Adaro Energy untuk membangun Maruwai.
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Walaupun pasokan coking coal masih melimpah, pertumbuhan ekspor coking coal akan dipengaruhi 
oleh 2 (dua) faktor utama sebagai berikut:

• Ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi kereta untuk mendukung peningkatan kapasitas 
produksi, walaupun dalam jangka menengah kedepan terdapat beberapa pembangunan infrastruktur. 
Kurangnya pasokan menunjukkan pentingnya percepatan pengembangan sarana transportasi kereta 
dan pelabuhan untuk menanggulangi permasalahan bottleneck transportasi, seperti yang terjadi di 
kawasan pantai timur Australia.

• Ketersediaan dana. Pasca terjadinya krisis keuangan global, daya tarik investasi yang memiliki cost of 
capital yang tinggi telah berkurang secara signifikan. Terbatasnya dana ekuitas dan hutang memiliki 
dampak langsung kepada beberapa produsen untuk menunda atau membatalkan sejumlah proyek 
baru dan lama dalam waktu 24 bulan terakhir.

Pasokan	Coking Coal Dunia

Dalam jangka pendek kedepan diperkirakan akan terdapat sejumlah proyek greenfield yang akan dimulai 
kembali dan pengoperasian kapasitas-kapasitas yang masih idle. Pasca penurunan pasokan coking 
coal dunia pada tahun 2009, pasokan diperkirakan akan meningkat sekitar 10-11% pada tahun 2010. 
Meskipun pasokan akan mengalami rebound yang kuat dalam jangka pendek, pertumbuhan pasokan 
diperkirakan tetap tidak dapat memenuhi permintaan coking coal.

Produsen batubara dari Asia dan Oceania diharapkan untuk menyumbang pertumbuhan pasokan pada 
2010 secara signifikan, dengan jumlah pasokan mencapai 65% dari total pasokan coking coal dunia. 
Australia sebagai pemasok coking coal terbesar diperkirakan akan meningkatkan produksi lebih dari 
11% pada tahun 2010 untuk dapat memenuhi pertumbuhan permintaan dari Cina. Mongolia diperkirakan 
menjadi salah satu negara produsen coking coal terkemuka dengan pertumbuhan yang tinggi, pada tahun 
2009 mencatat jumlah ekspor coking coal yang mencapai 4,3 MT, yang mana sejumlah 4 mt diekspor 
ke Cina. Sejumlah 86% dari 7 mt jumlah ekspor batubara Mongolia pada tahun 2009 diserap oleh Cina. 
Dalam satu dekade kedepan, pasokan untuk perdagangan coking coal dunia diperkirakan akan tumbuh 
dengan CAGR sebesar 4-5%.

Berikut adalah diagram ekspor coking coal yang diperdagangkan secara global tahun 2000 – 2012:

Fakta pasokan coking coal dunia adalah sebagai berikut:

• Dengan pertumbuhan pasokan yang relatif baik, diperkirakan bahwa Australia tetap akan menjadi 
eksportir coking coal terbesar di dunia, dengan pangsa pasar diatas 55%. Hal tersebut disebabkan 
karena struktur biaya operasi yang lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan Amerika 
Serikat dan Kanada, mengingat kedekatan jarak antara Australia dengan produsen-produsen baja 
di Asia dan kemampuan Australia untuk mengekspor coking coal berkualitas tinggi dengan kuantitas 
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yang besar. Walaupun Australia memiliki potensi persediaan coking coal yang melimpah, pertumbuhan 
ekspor coking coal dibatasi oleh keterbatasan pada pelabuhan dan sarana transportasi kereta api, 
ketersediaan pendanaan, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai skema yang diciptakan 
oleh Pemerintah seperti Mineral Resource Rent Tax.

• Ketersediaan sarana transportasi kereta dan pelabuhan merupakan faktor utama dalam melakukan 
pengembangan proyek greenfield dan brownfield. Sejumlah pengembangan pelabuhan dan sarana 
transportasi kereta kini tengah dibangun, termasuk ekspansi Port of Newcastle dan Abbot Point Coal 
Terminal, dan pembangunan rel kereta dari Goonyella ke Abbot Point. Pembangunan pelabuhan dan 
rel kereta tambahan dapat membantu menghilangkan bottleneck yang ada saat ini di wilayah pantai 
timur Australia dan memberikan potensi untuk meningkatkan persediaan coking coal Australia.

• Mozambique dan Mongolia diperkirakan akan menjadi salah satu produsen coking coal yang 
baru. Namun demikian, negara-negara tersebut juga dihadapi permasalahan terkait ketersediaan 
infrastruktur dan risiko politik (sovereign risk). Dalam kasus Mongolia, sebagian besar bahkan seluruh 
pasokannya akan diserap oleh Cina.

• Selama delapan bulan pada tahun 2010, Mongolia telah mengekspor sekitar 8,5 mt coking coal 
ke Cina atau meningkat pesat (sekitar 290%) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009. 
Pertumbuhan yang tinggi tersebut diperkirakan akan tetap berlangsung untuk jangka pendek dan 
menengah kedepan dengan meningkatnya investasi asing dan domestik di industri batubara Mongolia. 
Investasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan tambang baru dan lama guna memenuhi 
permintaan yang tinggi dari Cina. Dalam jangka panjang, produksi coking coal dari Mongolia 
diperkirakan dapat menggantikan pasokan dari negara-negara produsen lainnya seperti Amerika 
Serikat dan Kanada dengan harga yang semakin kompetitif. Volume impor coking coal bulanan dari 
Mongolia ke Cina melampaui impor coking coal Australia ke Cina sejak bulan Juni 2010. Namun 
demikian, kekhawatiran akan intervensi Pemerintah dan keterbatasan kapasitas infrastruktur di 
Mongolia dapat membatasi pertumbuhan pasokan dalam jangka pendek.

• Wilayah Moatize di Mozambique merupakan wilayah penambangan batubara besar dengan 
cadangan coking coal yang berjumlah besar. Sejumlah dua proyek tercanggih di wilayah tersebut, 
yaitu proyek Benga (Riversdale Mining Limited dan Tata Steel) dan Moatize (Vale) mendominasi 
dengan sumber daya batubara 4,5 bt (miliar mt). Wilayah Moatize sendiri memiliki potensi untuk 
memproduksi coking coal sekitar 28 mtpa. Mengingat tidak terdapat produsen baja di Mozambique, 
seluruh produksi coking coal akan diekspor. Diperkirakan Mozambique memiliki keuntungan struktur 
biaya yang rendah dengan mengasumsikan biaya tenaga kerja dan pengangkutan akan lebih rendah 
dibandingkan dengan negara-negara seperti Australia dan Kanada.

• Amerika Serikat diperkirakan akan mengurangi ekspor coking coal-nya seiring munculnya Mozambique 
dan Mongolia sebagai low cost producer. Namun demikian, dengan kurangnya pasokan coking coal 
dunia, eksportir dari Amerika Serikat akan tetap memegang peranan yang penting.

• Pangsa pasar Kanada diperkirakan akan stagnan mengingat tingginya transaksi dengan negara-
negara di Eropa, dimana pertumbuhan produksi baja akan melambat dan tidak setinggi di Asia. 
Namun, seperti halnya pemasok lainnya, produsen dari Kanada diuntungkan dengan peningkatan 
permintaan dari Cina dan diperkirakan akan terus berlanjut. Walaupun berhadapan dengan biaya 
produksi yang tinggi, ekspor dari Kanada dianggap tetap memiliki nilai ekonomis pada saat kondisi 
pasar sedang bullish atau saat biaya transportasi sedang rendah.

• Rusia, selain memiliki peranan penting bagi industri baja di wilayah Eropa dan CIS (Commonwealth 
of Independent States – organisasi negara bekas Soviet), diharapkan akan melanjutkan penetrasinya 
ke pasar Asia. Pada bulan Februari 2009, produsen–coking coal Rusia dan produsen baja Jepang 
telah sepakat untuk melakukan kontrak tahunan coking coal untuk pertama kalinya. Selain itu, dengan 
pengembangan Project Elga Coal, infrastruktur rel yang lebih banyak dan konstruksi Vanino Port 
akan memungkinkan operasi coking coal Rusia untuk menjangkau Cina dan negara-negara Asia 
lainnya. Namun Rusia tidak diprediksikan menjadi pemasok batubara yang signifikan dalam waktu 
dekat mengingat adanya tindakan keras Pemerintah terhadap keamanan penambangan baru-baru 
ini dan hambatan infrastruktur dengan lokasi tambang di timur Rusia yang terpencil.

Pasokan	coking coal Indonesia

Sejak tahun 2005, Indonesia merupakan negara eksportir thermal coal terdepan dengan pangsa pasar 
sebesar 29% dari total ekspor thermal coal secara global. Sebaliknya, kuantitas ekspor coking coal 
Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini, sebagian besar coking coal yang diproduksi di Indonesia 
adalah lower ranked coking coals seperti semi-soft coking dan PCI coals.
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Untuk periode 2000 sampai dengan 2009, ekspor coking coal dari Indonesia diperkirakan mengalami 
peningkatan dengan CAGR lebih dari 2%. Pada tahun 2009, ekspor coking coal dari Indonesia mencapai 
6 mt atau 3% dari total ekspor batubara Indonesia.

Sebagian besar pelanggan ekspor coking coal dari Indonesia adalah Jepang. Namun, sejak tahun 2007, 
Cina menjadi salah satu tujuan utama ekspor coking coal dengan peningkatan sebesar 330% menjadi 
1,8 MT, sementara ekspor ke Jepang menurun sebesar 9%. Tujuan ekspor utama lainnya adalah India, 
Eropa, Korea Selatan dan Brazil.

Ekspor batubara Indonesia ke Cina telah meningkat secara signifikan. Jumlah ekspor batubara Indonesia 
meningkat dari 11,2 mt pada tahun 2008 menjadi sekitar 30,3 mt pada tahun 2009. Sedangkan ekspor 
coking coal Indonesia juga meningkat dari sekitar 0,8 mt pada tahun 2008 menjadi 1,8 mt pada tahun 
2009. Pada tahun 2010, terjadi peningkatan yang besar atas ekspor batubara Indonesia ke Cina. Pada 
semester I tahun 2010, jumlah batubara yang diekspor ke Cina mencapai sekitar 30,3 mt (melebihi 
volume ekspor pada tahun 2009). Ekspor coking coal ke Cina sampai dengan bulan Juni 2010 adalah 
sekitar 1,1 mt atau meningkat sebesar 43% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 
tahun sebelumnya.

Ekspansi pertambangan batubara di Indonesia didorong oleh ketersediaan cadangan batubara yang besar 
di wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan Tengah diestimasi memiliki cadangan coking coal sebesar 
1,4 BT (miliar mt). Selain itu, sejumlah tambang juga dapat mengangkut batubara melalui jalur sungai 
sehingga dapat menghindari keterbatasan infrastruktur rel kereta yang dialami di negara eksportir lainnya. 
Namun demikian, daya angkut kapal juga dibatasi oleh kondisi cuaca dan level sungai yang bervariasi, 
sehingga pengangkutan melalui sungai memiliki hambatan yang lebih besar pada saat musim kemarau, 
yaitu antara bulan Mei dan September.

Beberapa proyek coking coal yang tengah berada dalam tahapan pembangunan adalah sebagai berikut:

• Tuhup: Tambang Tuhup saat ini adalah satu-satunya produsen hard coking coal di Indonesia. Proyek 
tersebut berlokasi di Kalimantan Tengah dan memiliki 2P (proven and probable) JORC (Joint Ore 
Reserves Committee) cadangan sebesar 69,2 mt dan sumber daya 378,8 mt pada bulan Juni 2010. 
Tuhup mulai beroperasi sejak tahun 2008 dan saat ini tengah dilakukan peningkatan kapasitas 
produksi dengan target 3,6 mtpa pada akhir 2011 atau pertengahan 2012. Indikasi kualitas coking 
coal adalah medium volatile hard coking coal dengan CSN sebesar 9. Batubara yang diproduksi 
saat ini diekspor ke wilayah Asia Utara, India dan Turki.

• maruwai: Proyek Maruwai merupakan proyek pembangunan coking coal berskala besar di wilayah 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dimana diperkirakan terdapat 774 mt metallurgical dan 
thermal coal yang belum dikembangkan. BHP Billiton telah melakukan perjanjian joint venture 
dengan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk. (“Adaro”) untuk mengembangkan proyek tersebut. 
Sebelumnya, sempat terdapat ketidakpastian atas kelanjutan proyek Maruwai setelah BHP Billiton 
mengundurkan diri dari proyek percobaan Haju di Kalimantan Tengah. Namun, setelah kerjasama 
dengan Adaro dilakukan, rencana pembangunan proyek Haju akan dilanjutkan kembali, dengan 
rencana untuk produksi di tahun 2014. Proyek Maruwai diperkirakan akan melibatkan cadangan di 
Lampunut yang dideskripsikan high volatile hard coking coal (dengan spesifikasi indikasi 0,4%S, 
~30% VM, FSI 8-9, Ro Max 1,15%, high fluidity, high CSR). Kombinasi produksi dari Haju dan 
Lampunut diperkirakan mencapai sekitar 3-5 mtpa coking coal.

• marunda	Graha	minerals	(“mGm”): Didukung oleh PT Marunda Graha Minerals dan 23,5%nya 
dimiliki oleh ITOCHU Australia Ltd (“ITOCHU”),, tambang MGM merupakan tambang batubara open-
pit di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang menghasilkan batubara dengan high quality 
semi-soft dan thermal coals. Pada tahun 2009, kapasitas produksi batubara berada pada level 2 
mtpa, dimana sekitar 80%-nya (~1,6 mt) merupakan produksi semi-soft coking coal. Batubara yang 
diproduksi pada tambang tersebut akan diekspor ke Jepang, India dan wilayah Asia Utara-Timur. 
Batubara yang akan diekspor diangkut sejauh 780 km melalui sungai Barito ke PT Indonesia Bulk 
Terminal.

• Suprabari	mapanindo	minerals	(“Smm”): Proyek SMM dimana 23,5%nya dimilliki oleh ITOCHU, 
berencana untuk mengembangkan konsesi seluas 100 km di selatan Proyek MGM. Proyek SMM 
diperkirakan akan mampu memproduksi 2.0–2.5 mtpa batubara jenis semi-soft coking dan thermal 
coal.
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• mamahak: Kangaroo Resources Limited baru-baru ini mengakuisisi proyek coking coal Mamahak di 
Kalimantan Timur. Mamahak memiliki sumber daya semi-soft coking coal sebesar 10,2 mt (JORC) 
berkualitas tinggi dan infrastruktur yang baik dan mampu mendukung produksi batubara sebesar 1,5 
mtpa. Kualitas batubaranya diindikasikan memiliki kalori tinggi, kandungan debu rendah, kelembaban 
rendah dan kandungan belerang medium ke tinggi dengan kisaran nilai kalori 7.526-7.570 kcal/kg 
(air-dried basis) dengan nilai kadar air tinggi.

Meskipun Indonesia berencana untuk meningkatkan produksi coking coal, pertumbuhan persediaancoking 
coal dapat terhambat mengingat kebutuhan proyek rel kereta yang besar, tidak tersedianya pendanaan 
dan ketidakpastian kebijakan Pemerintah. Berikut adalah fakta coking coal di Indonesia:

• Sumber daya yang berdekatan dengan pelabuhan dan relatif mudah untuk ditambang tergolong sangat 
jarang di Indonesia, sehingga biaya terkait infrastruktur perlu menjadi perhatian serius, khususnya 
bagi pembangunan proyek baru.

• Industri batubara di Indonesia dapat terganggu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pertambangan 
baru pada Januari 2009 terkait pemisahan izin eksplorasi dan penambangan untuk proyek-proyek 
baru, yang saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah lokal. Oleh karena itu, apabila suatu 
perusahaan telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi, maka perusahaan tersebut harus melakukan 
negosiasi memperoleh izin penambangan (mungkin diberikan untuk jangka waktu yang pendek). 
Walaupun Pemerintah Pusat memiliki kuasa untuk mengeluarkan izin penambangan jangka panjang, 
namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya. Adanya kemungkinan untuk kehilangan 
izin penambangan atas eksplorasi yang telah dilakukan dapat mengendurkan niat perusahaan untuk 
melakukan investasi, khususnya untuk proyek-proyek besar berjangka panjang.

• Pertentangan atas penggunaan lahan sejumlah mining leases, pengenaan pajak yang lebih dari 
satu kali oleh beberapa tingkat Pemerintahan dan bervariasinya regulasi Pemerintah lokal terkait 
aktivitas penambangan dapat memberikan dampak negatif terhadap ekspansi pasokan coking coal 
Indonesia.

• Hal lain yang mungkin menjadi permasalahan masa mendatang adalah terkait pajak ekspor atas 
thermal coal. Sejak penghapusan bea ekspor batubara 5% di tahun 2006, Indonesia tidak berencana 
untuk mengenakan pajak ekspor atas batubara yang dapat menghambat investasi. Produsen batubara 
wajib membayar royalti 13,5% kepada Pemerintah, walaupun Indonesia Pengenaan pajak baru atas 
ekspor batubara akan memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di industri batubara dan 
secara tidak langsung terhadap ekspansi coking coal.

6.	 Harga	Batubara

a.	 Latar	Belakang	Penentuan	Harga	Batubara

Batubara secara tradisional cenderung dijual dengan harga yang terkait dengan biaya marjinal produksi 
untuk produsen berbiaya tinggi, dengan variasi yang besar hanya dalam waktu lebih dari jangka pendek 
atau undersupply. Harga batubara Thermal tergantung terutama pada tingkat energi tertentu batubara, 
bagaimanapun juga umum untuk menerima premi atau diskon untuk faktor-faktor lain seperti abu dan 
belerang. Sebaliknya, harga coking coal sangat tergantung pada karakteristik coking, seperti CSN, 
fluiditas dan sifat penggumpalan, daripada kandungan energi.

Negosiasi kontrak tahunan ekspor batubara bervariasi sehubungan dengan tinjauan waktu tonase dan 
tinjauan harga. Tidak selalu ada kesepakatan harga dan volume pada awal tahun kontrak baru dan dalam 
kasus tertentu, pengiriman biasanya melanjutkan dengan harga yang ada atau harga sementara yang 
disepakati kedua belah pihak. Penyesuaian harga retrospektif kemudian diterapkan untuk pengiriman 
batubara selanjutnya.

Pembeli coking coal di Asia-Pasifik secara historis mengikuti pasar Jepang yang dominan, dengan kontrak 
yang didasarkan pada Tahun Fiskal Jepang (JFY), dari 1 April hingga 31 Maret. Negosiasi untuk kontrak 
baru umumnya dimulai pada bulan Desember atau Januari dan selesai pada bulan Maret. Sebagian 
besar batubara Eropa diperoleh berdasarkan tahun kalender. Harga tidak selalu mencerminkan kondisi 
harga di Asia karena kondisi pasar yang berbeda dan kekuatan persaingan usaha.
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Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, produsen coking coal akan beralih ke rezim 
harga triwulan, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan bijih besi. Langkah ini telah 
ditempuh oleh BHP Billiton, yang telah lama mendorong harga yang lebih erat terkait dengan mekanisme 
pasar (misalnya harga spot yang lebih tinggi) untuk coking coal dan produk bijih besi. Pada bulan Juni 
2010, BHP memperoleh hard coking coal untuk kuartal September dengan harga USD225 per ton FOB. 
Wesfarmers Limited kemudian memperoleh harga yang sama untuk hard coking coal yang diekspor dari 
Curragh di Queensland.

Di bawah rezim kontrak harga tahunan sebelumnya, produsen coking coal diminta untuk menunggu 
setidaknya satu tahun sebelum harga dapat dinegosiasi ulang untuk mencerminkan perubahan dalam 
dinamika pasar. Dikarenakan sensitif terhadap perubahan pasar, selama kondisi tidak menentu, harga 
pasar spot untuk coking coal umumnya lebih tinggi dari harga kontrak. Produsen batubara harus memiliki 
preferensi untuk menegosiasikan harga lebih sering untuk mencerminkan harga spot terdekat di pasar 
yang sedang tumbuh.

Baru-baru ini, peningkatan konsolidasi pasar melalui merger dan akuisisi, dan kekurangan pasokan 
produsen telah memberikan kekuatan untuk menentukan harga yang lebih besar. Mengingat kondisi 
pasar yang bergejolak dan harga spot yang relatif tinggi, produsen utama coking coal telah memilih untuk 
harga kontrak triwulanan. Kondisi pasar yang bergejolajk dan peningkatan frekuensi dalam penyesuaian 
harga mungkin mendukung kenaikan harga coking coal dalam jangka pendek di masa akan datang.

Pada tahap ini, industri ini tampaknya berada dalam tahap transisi, yang mana produsen coking coal 
telah mengalihkan sebagian penentuan harga terhadap sistem harga triwulanan. Pemasok utama seperti 
BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata dan Wesfarmers telah mengumumkan secara terpisah, komitmen output 
coking coal produsen tersebut untuk sistem harga triwulanan untuk kuartal yang berakhir Juni 2010. 
Namun, para pemasok kecil dan menengah memiliki kemungkinan untuk melanjutkan kontrak  yang 
bersifat tahunan karena keterbatasan volume dan untuk mengurangi ketidakpastian harga jangka panjang. 
Misalnya, Riversdale Mining telah memutuskan rencana untuk melanjutkan penentuan harga batubara 
setiap tahunnya, setidaknya dalam jangka pendek dan menengah.

Harga coking coal diperkirakan akan tetap tinggi untuk periode 2010 sampai dengan 2012, yang didukung 
oleh berbagai faktor:

• Kurangnya persediaan coking coal saat ini, khususnya hard coking coal dengan kualitas tinggi;
• Target produksi baja yang meningkat yang mendukung permintaan yang tinggi atas coking coal dari 

Cina dan India;
• Kelanjutan Cina sebagai importir coking coal yang signifikan;
• Sejumlah importir seperti Eropa, Amerika Utara dan Jepang yang masih berangsur pulih dari krisis 

finansial global
• Pertumbuhan persediaan yang dibatasi oleh kurang memadainya infrastruktur pelabuhan dan rel 

kereta api, ketersediaan pendanaan dan kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan dampak 
negatif.

• Produser memiliki pricing power yang lebih besar sebagai akibat dari konsolidasi pada industri dan 
penggunaan pricing yang dilakukan secara kuartal (dibandingkan dengan pricing secara annual) 
pada kondisi pasar yang bergejolak; dan

• Kurangnya persediaan coking coal berkualitas tinggi dan semakin dapat diterimanya penggunaan 
campuran coking yang lebih rendah dalam blast furnaces sehingga dapat meningkatkan permintaan 
atas coking coal yang berkualitas lebih rendah.

Diyakini bahwa kurangnya persediaan coking coal secara global akan mendorong peningkatan harga 
dalam jangka pendek sampai jangka menengah. Permintaan yang tinggi dan kondisi persedian yang 
kurang tersebut dapat dilihat dari peningkatan harga yang terjadi sejak tahun 2009.

Acuan harga kontrak hard coking coal premium Australia meningkat dari sekitar USD96 per ton pada awal 
tahun 2008 menjadi sekitar USD300 per ton pada bulan April 2008. Harga kontrak menurun pada bulan 
April 2009 menjadi sekitar USD129 per ton dan meningkat menjadi sekitar 55% pada bulan April 2010 
menjadi sekitar USD200 per ton. Acuan harga kontrak meningkat kembali pada bulan Juni 2010 menjadi 
sekitar USD225 per ton untuk kuartal yang berakhir pada bulan September 2010. Sedangkan harga 
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spot untuk hard coking coal Australia mencapai USD248 per ton pada bulan Mei 2010, atau meningkat 
sebesar 136% dari harga spot rata-rata selama bulan Mei 2009 (USD105 per ton FOB).

Pada periode yang berakhir pada bulan September 2010 telah terjadi penurunan di harga spot dan 
kontrak kuartalan. Patokan harga kontrak untuk premium hard coking coal pada kuartal yang berakhir 
pada bulan Desember 2010 telah ditetapkan sebesar USD209 per ton FOB, turun sekitar 7% dari kuartal 
sebelumnya. Harga spot juga turun pada bulan Juli dan Agustus. Harga rata-rata spot untuk premium 
hard coking coal Australia adalah sekitar USD203 per ton FOB pada bulan Juli. Harga spot kembali 
meningkat pada akhir Agustus yang mencapai USD218 per ton FOB dan harga rata-rata pada bulan 
September adalah sebesar USD217 per Ton pada bulan September.

Selain itu, kurangnya persediaan dan kondisi pasar yang bergejolak telah memberikan pricing power 
yang tinggi dan mendorong para supplier untuk mengalokasikan persediaan yang lebih banyak dengan 
adanya sistem pricing kuartal. Sistem pricing yang dilakukan secara kuartalan memungkinkan produsen 
coking coal untuk menyesuaikan perubahan lebih cepat atas penentuan harga spot. Pada saat ini, 
industri batubara masih berada dalam masa transisi, dimana produsen-produsen batubara besar belum 
sepenuhnya berkomitmen untuk menggunakan sistem pricing kuartal. Namun demikian, tidak menutup 
kemungkinan bahwa para produser batubara berskala kecil untuk menggunakan kontrak secara annual 
mengingat dengan terbatasnya jumlah produksi.

Pendorong utama atas meningkatnya harga adalah ekspektasi dimana tingkat pertumbuhan permintaan 
melebihi pertumbuhan persediaan, yang dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

• Para pemasok besar yang cenderung menggunakan penetapan harga secara kuartalan dibandingkan 
tahunan pada kondisi pasar yang bergejolak saat ini, mengingat harga kuartalan lebih berkaitan 
dengan harga spot dan dinamika pasar.

• Kurangnya persediaan coking coal berkualitas tinggi di pasar, yang diperkirakan akan terus 
berlangsung selama kuartal ketiga dan Cina dan India yang terus menjadi importir utama coking 
coal.

 Permintaan atas coking coal berkualitas tinggi akan meningkatkan permintaan dan juga akan 
meningkatkan harga coking coal berkualitas lebih rendah, termasuk semi-soft coking dan PCI coals. 
Secara historis, semi-soft coking coal, high volatile PCI dan low-volatile PCI memiliki harga yang 
lebih rendah dibandingkan dengan harga hard coking coal.

 Dalam satu dekade terakhir, diskon yang diterapkan terhadap batubara tersebut diatas berkisar antara 
14-49% untuk semi-soft coking coal, 27-47% untuk high-volatile PCI dan 19-33% untuk low-volatile 
PCI. Rata-rata tingkat diskon yang diterapkan selama periode 2002-2010 adalah masing-masing 
sekitar 33% untuk semi-soft coking dan high-volatile PCI dan 27% untuk low-volatile PCI. Dengan 
korelasi yang positif antara harga hard coking coal, semi-soft coking dan PCI coal, peningkatan 
atas harga hard coking coal diperkirakan akan berdampak positif terhadap harga batubara yang 
berkualitas lebih rendah.

• Permintaan dari negara-negara produsen baja yang mulai meningkat seiring dengan mulai pulihnya 
krisis keuangan global.

• Peningkatan persediaan yang dibatasi dengan keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan rel kereta 
dan adanya intervensi Pemerintah.
• Sejumlah laporan dari pelabuhan di Newcastle dan Australia memberitakan bahwa walaupun 

jumlah ekspor batubara yang meningkat, namun waktu tunggu yang dibutuhkan kapal untuk 
mengangkut batubara juga telah meningkat dari 14 hari menjadi 15 hari. Hal ini merupakan 
indikasi semakin seringnya fenomena bottleneck sehingga menyebabkan keterlambatan dalam 
penyediaan coking coal.

• Pembangunan terminal ekspor Wiggins Island Coal sebesar AUD4 miliar di Gladstone berpotensi 
untuk tertunda dengan banyaknya rumor yang beredar bahwa salah satu anggota konsorsium 
memiliki kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Resource Super Profit Tax (RSPT) merupakan 
salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekhawatiran tersebut. Pengumuman 
bahwa RSPT akan diganti oleh MRRT dapat menjaga kepercayaan terhadap proyek tersebut. 
Terminal tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2014.
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• Pemerintah Rusia telah mengimplementasi aturan terkait keselamatan pada seluruh 
pertambangan batubara di Rusia, sehubungan dengan terjadinya ledakan pada tambang 
Raspadskaya. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pada coking coal value chain 
dan berimbas pada tutupnya tambang-tambang yang tidak tergolong aman.

• Kekhawatiran atas kurangnya persediaan coking coal domestic telah mendorong Pemerintah 
Rusia untuk membatasi ekspor coking coal secara sementara bagi para produser batubara.

Penurunan pada harga kontrak diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Diperkirakan 
peningkatan harga mulai reda pada tahun 2014 ketika persediaan dapat mengimbangi permintaan, 
khususnya dengan munculnya negara-negara low-cost producer seperti Mongolia dan Mozambique. 
Dalam jangka panjang, Mongolia dan Mozambique akan berada dalam posisi yang tepat untuk memenuhi 
permintaan yang tinggi dari industri baja di Cina dan India.

Selain itu, diasumsikan bahwa dalam jangka panjang, infrastruktur rel kereta akan mulai dibangun untuk 
menghindari bottleneck yang terjadi di Australia. Penambahan kapasitas baru tersebut dipercaya dapat 
menciptakan harga kontrak yang lebih stabil.

Berikut adalah harga referensi kontrak tahunan hard coking coal (2006 – 2010):

Japan-australia	Benchmark	annual	Coal	Contract	Prices
(Japanese Fiscal Year, US$/t, FOB, nominal 2006-09, real-2010)

 2006	 2007	 2008	 2009	 2010
Premium Hard Coking 114 96 300 129 217
Standard Hard Coking 107 89 289 120 206
Semi-Soft Coking 58 64 240 83 164
High Volatile PCl 60 66 215 80 158
Low Volatile PCl 66 68 245 90 165
NOTE: Prices for 2010 refer to AME forecast of average annual contract prices
Source: AME

Berikut adalah grafik yang menggambarkan pergerakan harga hard coking coal bulan Juni 2006 - 2010:

7.	 Perbandingan	Batubara
	
a.	 Penilaian	Kualitas	Batubara

Pada umumnya, faktor yang paling penting dalam menentukan kualitas batubara adalah kandungan 
batubara, kandungan mineral (abu, sulfur, nitrogen dan trace elements) dan tingkat kelembaban. 
Dalam hal coking coal, karakteristik kokas spesifik seperti fluiditas, refleksitas dan kekuatan kokas juga 
merupakan hal yang penting. Kombinasi dari vitrinitas yang tinggi, abu yang rendah dan fluiditas yang 
sedang merupakan karakteristik dari hard coking coal.
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Berdasarkan uji coba kualitas batubara yang telah dilakukan sampai saat ini, Tuhup Coal dianggap 
sebagai medium volatile hard coking coal. Tuhup hard coking coal menunjukkan tingginya kekuatan CSN 
dengan nilai 9 dan nilai Mean Maximum Reflectance sebesar 1,23-1,27% masih berada pada rata-rata 
kisaran yang diharapkan dari hard coking coal. Selain itu, Tuhup hard coking coal memiiliki tingkat CSR 
sebesar 60%, diatas nilai rata-rata sebesar 55% untuk hard coking coal.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan properti hard coking coal Tuhup dengan hard coking coal 
dari negara lainnya di Australia, Kanada, Mozambique, Amerika Serkat, Afrika Selatan dan Rusia. Masing-
masing tambang yang dipilih sebagai perbandingan bukan merupakan representasi dari karakteristik 
keseluruhan hard coking coal yang diproduksi di negara-negara tersebut.

Parameter	 Basis	 Tuhup	Hard	 Hall	Creek	 Goonyelia	 Curragh	 Cardinal	 Fording	 Benga	 Bailley	 makhado	 nanyungri
	 	 Coking	Coal	 	 riverside	 	 river	 river	
	 	 PT	aKT	 rio	Tinto	 Bma	 wes	 Teck	 Teck	 riverdale	 Consol	 Coal	of	 mechel
	 	 	 	 	 farmers	 	 	 	 	 africa
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Limited
	 	 Indonesia	 australia	 australia	 australia	 Canada	 Canada	 mozambique	 USa	 South	africa	 russia
Total moisture % ar 9.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 - 6.0 11.0 8.0
Inherent % adb 1.8 1.2 1.0 1.5 1.0 1.0 - 2.0 1.3 0.7
Ash % adb 7.0 8.5 8.9 7.3 9.5 8.0 10.5 6.6 10.0 10.0
Volatile matter % adb 26.5 20.7 24.3 21.5 26.8 27.5 23.1 37.0 29.9 18.5
Fixed carbon % adb 64.0 69.6 65.8 69.8 62.7 63.5 66.4 54.4 58.8 70.2
Sulphur % adb 0.70 0.36 0.52 0.50 0.40 0.70 0.83 1.65 0.99 0.35
Calorific value % adb 8300 7820 7860 7882 7700 7900 - 7780 - 7805
Crucible Sweling Number - 9 7 8 8 6.5 7 9 7.5 9.5 9
Maximum Fluidity ddpm 450 (+) 350 1100 100 750 150 251 15000 11600 18

Source: PT Borneo Lumbung Energi; Company reports; AME

abu
• Jumlah abu yang rendah dapat membantu menurunkan produksi dari alkalis, mengurangi jumlah 

panas dan energi yang hilang dan membantu dalam proses oksidasi. Dengan kandungan abu yang 
relatif rendah, Tuhup hard coking coal memiliki keunggulan dalam pencampuran coking coal.

• Tuhup hard coking coal memiliki kandungan abu yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 
abu produk ekspor hard coking coal lainnya. Dengan konten abu yang rendah tersebut, Tuhup 
hard coking coal dapat dijual dengan nilai premium, khususnya ke negara-negara yang memiliki 
kepedulian tinggi terhadap kandungan abu, seperti Jepang. Kandungan abu untuk Tuhup hard coking 
coal berada pada kisaran 7,0-7,5% air dried basis (adb), yang tergolong lebih rendah dibandingkan 
dengan hard coking coal yang diproduksi di Australia. Namun demikan, pada umumnya hard coking 
coal yang diproduksi di Amerika Serikat dan Rusia memiliki tingkat kandungan abu yang relatif lebih 
rendah.

Volatile Matter
• Konten volatile matter dari Tuhup sebesar 26,5% (adb) dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan hard 

coking lainnya yang diproduksi di Australia yang pada umumnya memiliki volatile matter sebesar 
21-25% (adb). Hard coking coal dari Amerika Serikat dan Afrika Selatan pada umumnya memiliki 
tingkat volatile matter yang lebih tinggi yaitu 30-37%. Tuhup hard coking coal memiliki tingkat volatile 
matter yang setara dengan rata-rata hard coking coal.

Sulfur
• Pada umumnya hard coking coal memiliki kadar sulfur yang lebih rendah dari 0,8% (adb). Sulfur dapat 

memberikan dampak negatif bagi produsen baja karena tingginya kadar sulfur dapat meningkatkan 
konsumsi kokas dan energi yang digunakan. Selain itu, sulfur juga menghasilkan ampas yang tidak 
diinginkan dari proses blast furnace.

• Tuhup hard coking coal memiliki kadar sulfur sebesar 0,75%, yang merupakan batas atas ideal 
dari hard coking coal. Hard coking coal yang diproduksi di Australia, Kanada dan Rusia memiliki 
kandungan sulfur yang lebih rendah. Hard coking coal yang diproduksi di Australia memiliki kadar 
sulfur sebesar 0,3-0,6% (adb). Dalam hal kandungan sulfur, Tuhup hard coking coal mungkin memiliki 
kekurangan di pasar ekspor, namun memiliki kadar yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan 
hard coking coal yang diproduksi di Mozambique, Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
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Kelembaban	(inherent moisture)
• Tuhup hard coking coal memiliki tingkat kelembaban sebesar 1,8% (adb), atau lebih tinggi dari 

tingkat kelembaban rata-rata hard coking coal secara global. Hard coking coal yang diproduksi di 
Australia dan Kanada memiliki tingkat kelembaban yang berada pada kisaran 1,0-1,5% (adb). Hard 
coking coal yang diproduksi di tambang Neryungri di Rusia dilaporkan memiliki tingkat kelembaban 
sebesar 0,7% (adb). Sedangkan di Amerika Serikat, hard coking coal memiliki tingkat kelembaban 
yang relatif lebih tinggi yaitu antara 1,5-2,0% (adb).

Caking properties
• Caking properties menggambarkan kemampuan suatu batubara untuk melunak, mengembang dan 

menyatu ketika dipanaskan, dan untuk mengikat hard porous mass (seperti kokas) pada waktu 
pendinginan. Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur caking properties adalah Crucible 
Swelling Number (CSN). CSN merupakan tingkat free swelling dari satu gram sampel batubara 
yang telah dihancurkan, yang dipanaskan (> 800∞C) dalam specialised silica crucible. Nilai indeks 
yang lebih tinggi (antara 1 – 9) menunjukkan caking and swelling properties yang superior yang 
diperlukan bagi pembuatan kokas.

• Tuhup hard coking coal memiliki tingkat CSN sebesar 9 yang menunjukkan caking properties yang 
kuat, sesuai dengan standar ukuran bagi premium hard coknig coal.  Tuhup hard coking coal memiliki 
CSN yang lebih tinggi dibandingkan dengan hard coking coal yang diproduksi di Australia, Kanada 
dan Amerika Serikat yang memiliki tingkat CSN antara 6,5 – 8.

Plasticity (Fusibility) and Dilatation
• Dalam pembuatan kokas, material dari coking coal diharapkan untuk meleleh ketika dipanaskan 

(dengan suhu antara 350 - 550∞C). Dalam proses tersebut, viskositas dari hard coking coal merupakan 
hal yang sangat penting dalam pembuatan kokas. 

• Gieseler maximum fluidity merupakan ukuran dari plasticity/fluidity dari batubara dalam proses 
karbonisasi, dimana batubara berubah bentuk dari solid menjadi fluid, dan kemudian menjadi kokas 
ketika didinginkan. Fluiditas yang tinggi sangat menguntungkan dalam pembuatan kokas. Batubara 
dengan fluiditas maksumum dan kisaran plastis yang besar memiliki keuntungan dalam proses 
pembuatan kokas, khususnya dalam proses pencampuran.

• Coking coal memiliki tingkat fluiditas yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan tingkat fluiditas 
sebesar 450 ddpm, Tuhup hard coking coal menunjukkan fluiditas maksimum yang sedang. Fluiditas 
dari hard coking coal yang diproduksi di Hail Creek, Curragh dan Fording River memiliki tingkat 
fluiditas yang relatif lebih rendah.

b.	 Perbandingan	Biaya

Biaya operasional dalam memproduksi Tuhup hard coking coal telah dibandingkan dengan pertambangan 
hard coking coal lainnya seperti dalam gambar ”kurva biaya”. Kurva biaya merupakan suatu grafik yang 
menggambarkan volume produksi suatu komoditas yang disusun berdasarkan rata-rata biaya per unit 
produksi dan pengiriman dari pertambangan batubara dalam suatu negara atau wilayah.

Grafik dibawah menggambarkan biaya CIF (cost, insurance and freight) tunai dari industri hard coking 
coal secara global berdasarkan estimasi biaya operasional perusahaan yang meliputi tenaga kerja, 
penambangan dan processing, royalti, pengapalan dan pelabuhan. Posisi biaya dari Tuhup digambarkan 
dalam bidang yang berwarna dalam kurva biaya. Kurva biaya merupakan biaya yang bersifat tunai yang 
telah distandarisasi dan disesuaikan dengan adanya peningkatan biaya dan update terbaru pada tahun 
2010.
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Dalam membuat kurva biaya dan melakukan analisa terhadap industri, para analis menggunakan 
informasi dari berbagai sumber seperti laporan yang dibuat oleh para produsen, publikasi perdagangan 
dan hubungan langsung dengan para produsen. Walaupun terkadang ikut berpartisipasi daam proses 
pembuatan kurva biaya, para produsen pada umumnya tidak akan memvalidasi analisa biaya karena 
hal tersebut merupakan hal yang sensitif dalam kegiatan komersial para produsen. Oleh karena itu, para 
analis harus membuat sejumlah asumsi atas data-data yang tidak berhasil diperoleh. Perseroan telah 
memberikan estimasi biaya yang bersifat tunai dari produksi Tuhup hard coking coal.

AME menggunakan berbagai data yang diambil dari berbagai sumber yang kemudian diinterpretasikan 
dan dianalisa untuk membuat estimasi yang keakurasiannya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, 
AME tidak menjamin atas keakuratan dari kurva biaya atau informasi terkait industri coking coal tersebut.

Estimasi biaya (CIF) yang bersifat tunai dari hard coking coal – Jepang (USD per ton) 
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Selain itu, dengan waktu cukup panjang dalam pembuatan kurva biaya, maka perkembangan terbaru 
yang terjadi di industri pertambangan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuatan kurva biaya tersebut. 
Dalam beberapa contoh, kurva biaya tersedia yang paling terkini mungkin menggunakan data atau 
informasi yang memiliki umur beberapa tahun. Data biaya untuk beberapa produsen tertentu mungkin 
diambil dari biaya yang timbul sesuai dengan tahun pembukuan masing-masing produsen tersebut 
sehingga komparabilitas dari biaya menjadi terbatas.

Selain itu, pembuatan kurva biaya juga menggunakan berbagai asumsi terkait dengan nilai tukar mata 
uang dan variabel lainnya, yang menunjukkan keterbatasan dari kurva biaya tersebut sehingga tidak 
bisa diandalkan sepenuhnya.

Kedua grafik diatas merupakan estimasi dari posisi biaya operasional dari proyek Tuhup dalam kurva 
biaya hard coking coal global tahun 2010, berdasarkan biaya produksi yang diberikan oleh manajemen 
dan estimasi biaya pengapalan. Apabila dibandingkan dengan pasar batubara thermal, ukuran industri 
hard coking coal masih relatif lebih kecil dan memiliki jumlah pemasok yang lebih sedikit. Kurva estimasi 
biaya Jepang merepresentasikan biaya pengantaran ke Matsuyama, Jepang dan kurva estimasi biaya 
Cina merepresentasikan biaya pengantaran ke Qinhuangdao, Cina.

Biaya pengapalan (termasuk biaya pelabuhan dan shipping lainnya) dan jarak pengapalan diperoleh 
berdasarkan data-data historis dan estimasi dari beberapa sumber informasi pengapalan lainnya. Dengan 
tingginya volatilitas dari biaya pengapalan, AME menggunakan asumsi penggunaan capesize vessels. 
Biaya pengapalan juga dibagi menjadi beberapa kategori sesuai jaraknya (dekat, sedang dan jauh) untuk 
merefleksikan perbedaan nilai ekonomis dari jarak pengapalan.

Dengan estimasi biaya yang bersifat kas sebesar USD87 per ton, biaya (CIF) kas Tuhup diperkirakan 
sebesar USD95 per ton dan USD96 per ton masing-masing untuk pengiriman ke Jepang dan Cina. Tuhup 
diperkirakan berada pada batas atas dari kuartal dua pada kedua kurva biaya, atau sekitar USD3-4 
per ton lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri masing-masing sebesar USD92 per ton dan 
USD93 per ton. Biaya yang relatif lebih besar disebabkan karena strip ratio yang lebih besar, yaitu sebesar 
16x dan biaya angkut yang lebih tinggi dari wilayah penambangan ke pelabuhan. Sebagian besar dari 
cadangan coking coal di Kalimantan Tengah berada pada daerah pegunungan dan hutan. Ekspor Tuhup 
coal menggunakan truk dan kapal tongkang untuk mencapai Taboneo (transhipment point).

Walaupun diuntungkan dengan biaya tenaga kerja dan biaya terkait pelabuhan yang lebih rendah, namun 
royalti yang tinggi dapat menutup keuntungan tersebut. Sebagian besar dari royalti dihitung berdasarkan 
persentasi dari harga penjualan. Oleh karena itu, dengan harga coking coal yang tinggi saat ini juga 
berdampak terhadap pembayaran royalti yang lebih besar. Dalam perhitungan pembayaran royalti, AME 
melakukan perhitungan rata-rata pembayaran royalty berdasarkan harga rata-rata tertimbang untuk 
seluruh jenis batubara. Simplifikasi ini dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan pembayaran royalti, 
khususnya perusahaan yang memproduksi thermal coal dan coking coal. Rata-rata royalti yang dibayarkan 
menjadi lebih kecil dibandingkan dengan royalti atas coking coal, namun lebih besar dibandingkan royalti 
atas thermal coal.

Pertambangan yang memproduksi batubara dengan biaya pada batas bawah kuartal pertama kurva 
biaya pada umumnya merupakan pertambangan yang lebih banyak memproduksi lower grade coking/
thermal coal dan hard coking coal yang sedikit. Kurva biaya dibuat berdasarkan analisa per tambang 
batubara, bukan berdasarkan produk batubara. Oleh karena itu, rata-rata biaya untuk pertambangan yang 
memproduksi lower ranked coal dalam skala besar berada pada titik yang lebih rendah pada kurva biaya.

Kedua grafik merupakan representasi biaya untuk pertambangan yang memproduksi hard coking coal. 
Grafik tersebut mengestimasi bahwa produksi Tuhup hard coking coal dapat mencapai kapasitas produksi 
sebesar 2 juta mtpa pada tahun 2010. Pasar hard coking coal  diperkirakan mencapai 155mtpa pada 
tahun 2010. Dengan asumsi Tuhup dapat mencapai kapasitas produksi sebesar 5,0 mtpa, Tuhup coking 
coal berpotensi untuk memperoleh pangsa pasar sebesar 3% dari pasar coking coal.
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Country	of	Origin	 Country	of	 estimated	time	to	 estimated	Cost	per
	 Destination	 Destination	(Days)	 tonne	(US$/t)
Indonesia Japan 7 - 9 8 - 10
 China 8 - 10 9 - 11
Australia Japan 10 - 13 11 - 17
 China 12 - 15 13 - 19
Canada (East Coast) Japan 14 - 16 15 - 18
 China 15 - 18 17 - 20
USA (West Coast) Japan 27 - 33 16 - 20
 China 29 - 35 18 - 21
Source: AME; trade data

Biaya pengapalan yang relatif rendah pada tahun 2009 dan 2010 telah membuat persaingan di pasar 
coking coal semakin ketat dan dapat memberikan keuntungan bagi produsen dari Indonesia, Australia 
dan Afrika Selatan untuk mengambil pangsa pasar dari Amerika Serikat dan Kanada. Dengan kondisi 
Cina yang akan terus menjadi net importir coking coal, produsen coking coal dari Indonesia merupakan 
pilihan yang menarik untuk memasok coking coal ke Cina dengan biaya pengapalan yang lebih rendah.
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XI.	PeraTUran	PerTamBanGan	BaTUBara	DI	InDOneSIa

Peraturan	Bidang	Pertambangan

Kegiatan penambangan di Indonesia saat ini secara umum diatur oleh UU Pertambangan No. 4, yang 
menggantikan UU Pertambangan No. 11. Namun, peraturan pelaksanaan untuk UU Pertambangan No. 
11, termasuk Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang peraturan pelaksananya, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 
Tahun 2001 (“Peraturan Pemerintah No. 75”), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing (“Keputusan No. 1614”), tetap berlaku sejauh tidak 
bertentangan dengan ketentuan UU Pertambangan No. 4. UU Pertambangan No. 4 ditetapkan sebagai 
Undang-Undang di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009 Kemudian, pada bulan Februari 2010, 
Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana untuk melaksanakan UU Pertambangan No. 4 melalui 
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“Peraturan Pemerintah No. 
22”), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara (“Peraturan Pemerintah No.23”), dan  Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batubara.

UU Pertambangan No. 4, menetapkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah 
hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan 
penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh 
Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Penguasaan batubara harus berada di tangan 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. UU Pertambangan No. 4 ini juga 
menetapkan bahwa perjanjian kerjasama batubara yang dilaksanakan berdasarkan UU Pertambangan 
No. 11 akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Namun demikian, ketentuan-ketentuan 
tertentu yang terdapat dalam perjanjian kerjasama batubara tersebut, wajib disesuaikan dengan ketentuan 
dalam UU Pertambangan No. 4, selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010 (kecuali ketentuan yang 
berkaitan dengan pendapatan Negara).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Kegiatan penambangan hanya dapat dilaksanakan 
setelah memperoleh IUP yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau orang. IUP terdiri atas 
dua jenis, yang meliputi: (i) IUP Eksplorasi, dan (ii) IUP Operasi Produksi. Tahap eksplorasi mencakup 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Tahap operasi produksi meliputi 
tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi, wewenang, batas dan aspek tertentu lainnya dari 
kuasa pertambangan akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan UU Pertambangan No. 4.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 22 menentukan bahwa wilayah pertambangan merupakan wilayah 
yang memiliki potensial mineral dan/atau batubara, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah 
laut untuk kegiatan pertambangan (“WP”). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22, suatu wilayah 
diklasifikasikan sebagai WP apabila memiliki indikasi formasi batuan pembawa batubara (atau mineral 
lainnya) atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Untuk mengetahui 
adanya indikasi atau potensi dari batubara atau mineral, Pemerintah atau kuasanya melakukan riset 
dan survei untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, informasi mana akan digunakan untuk kemudian 
menetapkan suatu wilayah menjadi WP. Peraturan Pemerintah selanjutnya menentukan bahwa WP 
dapat terdiri dari: (i) Wilayah Usaha Pertambangan, dimana data geologis, potensi dan/atau informasi 
telah tersedia; (ii) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang merupakan bagian dari WP dimana usaha 
pertambangan rakyat dilaksanakan; dan (iii) Wilayah Pertambangan Nasional, yang merupakan bagian 
dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Di dalam WUP, terdapat Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan yang ditentukan hanya untuk Pemegang IUP.
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Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 55 mengatur bahwa penyelenggaraan pengelolaan usaha 
pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah akan tetapi juga dilakukan oleh pemerintah propinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 
yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan 
dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku.

Peraturan	Jasa	Pertambangan

Pada tanggal 30 September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 28 tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen 28/2009”), yang mencabut 
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Jasa 
Pertambangan (kecuali Minyak dan Gas) yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 UU 
Pertambangan mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Permen 28/2009	ini, setiap pihak yang berniat untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan 
di Indonesia wajib memperoleh izin usaha jasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, 
Gubernur atau Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Permen 28/2009	 ini 
menetapkan bahwa jasa pertambangan dapat dilakukan oleh: 

• Badan Hukum yang berupa: (i) Badan Usaha Milik Negara, (ii) Badan Usaha Milik Daerah, atau (iii) 
badan usaha swasta yang yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); 

• Koperasi; atau
• Perseorangan. 

Berdasarkan Permen 28/2009 ini, pemegang IUP diperkenankan melakukan stripping dan coal hauling 
serta diwajibkan untuk menambang, mengolah dan menyempurnakan batubara secara sendiri, tapi 
mereka diizinkan untuk melanjutkan penghapusan kontrak pengangkatan overburden, serta pengangkutan 
batubara dari daerah pertambangan menuju kontraktor pihak ketiga. Serupa dengan UU Pertambangan, 
Permen 28/2009 juga melarang Pemegang IUP untuk melibatkan anak perusahaan/atau afiliasinya 
dalam bidang jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM 
melalui Direktur Jenderal. Persetujuan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (“Direktur 
Jenderal”) atas nama Menteri ESDM tersebut dapat diberikan apabila tidak terdapat/tersedia perusahaan 
yang tidak terafiliasi untuk melakukan jasa pertambangan tersebut atau tidak adanya perusahaan jasa 
pertambangan yang tertarik atau mampu berdasarkan beberapa kriteria sesuai yang ditetapkan dalam 
Permen 28/2009.  

Berdasarkan UU Pertambangan, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengelola pertambangan 
mineral dan batubara antara lain, menetapkan kebijakan nasional, membuat peraturan perundang-
undangan, penetapan Wilayah Pertambangan (“wP”) setelah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemberian Izin Usaha Pertambangan 
(“IUP”), perumusan dan penetapan penerimaan Negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan 
mineral dan batubara, pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. UU Pertambangan juga 
menyediakan ketentuan peralihan yang mengatur bahwa KK dan PKP2B yang ada sebelum berlakunya 
UU Pertambangan ini tetap diberlakukan sampai berakhirnya jangka waktu kontrak/perjanjian. Namun, 
ketentuan dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 
Pertambangan diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Khusus mengenai PKP2B yang ditandatangani oleh Anak Perusahan Perseroan, AKT, penyesuaiannya 
masih dalam tahap pembahasan dengan Menteri ESDM.

Selanjutnya, pada bulan Mei 2010, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi mengeluarkan 
Peraturan No. 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan 
Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan yang mengatur 
mengenai definisi perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan dan proses penunjukan kepada 
perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman 
bagi pemegang IUP dan IUPK dalam menggunakan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan dan 
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penerapan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam penggunaan perusahaan afiliasi usaha 
jasa pertambangan pada kegiatan usaha pertambangan yang didasarkan atas kontrak kerja.

Penetapan	Harga	Batubara

Pada bulan September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 17 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (“Permen 17/2010”), dimana 
Pemerintah menentukan harga penjualan batubara berdasarkan cara penjualan batubara. Pemegang 
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diwajibkan menyampaikan laporan setiap bulan 
mengenai penjualan batubara yang diproduksi kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya.

Domestic	market	Obligation	(“DmO”)	
 
Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 
2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam 
Negeri (“Pemen 34/2009”). Berdasarkan Permen 34/2009 menetapkan bahwa produsen batubara di 
Indonesia (dan mineral lainnya) harus mengutamakan pemasokan sebagian hasil produksi tahunan 
mereka ke pasar dalam negeri di Indonesia. 
 
Beberapa komponen Permen 34/2009 ini adalah sebagai berikut: 

• Tonase - Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh 
Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang disampaikan oleh calon pembeli 
domestik pada tahun sebelumnya. Permen 34/2009 tidak menjelaskan bagaimana tonase masing-
masing DMO tersebut akan dihitung (berlawanan dengan bagaimana permintaan DMO domestik 
dihitung). 

• Harga - Harga pembelian batubara yang dialokasikan untuk dijual di dalam negeri akan ditetapkan 
oleh Menteri ESDM dan mengacu pada harga patokan batubara (yang mana rinciannya masih belum 
diperkenalkan). Dengan demikian, tampak bahwa batubara yang dialokasikan untuk produksi dalam 
negeri tidak akan dihargai kurang. 

• Rencana Kerja dan Anggaran Biaya – Permen 34/2009 menyatakan bahwa setiap perusahaan 
batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk persentase minimum 
penjualan produksinya harus dibuat tersedia untuk setiap penjualan DMO. Rincian ini harus 
diserahkan pada bulan November setiap tahunnya. 

• Buy in - Produsen Batubara dapat membeli batubara dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan 
DMO. 

• Komitmen pasokan lainnya - Penting untuk pemasok batubara global, Permen 34/2009  tidak 
mengatur situasi di mana produsen batubara telah memiliki perjanjian (termasuk denda) untuk 
memasok batubara ke pelanggan mereka yang ada saat ini. Jika produsen batubara menjual 
batubara sebesar persentase ke pasar domestik Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi 
permintaan berdasarkan perjanjian penjualan batubara terdahulu, hal ini dapat mengakibatkan 
pengenaan sanksi bagi para produsen batubara. 

• larangan penjualan On-selling – Permen 34/2009 melarang pembeli domestik dari penjualan batubara 
on-selling DMO, kecuali, batubara tersebut harus digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar atau 
melalui cara langsung lainnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2360K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan 
Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011, AKT ditetapkan 
sebagai salah satu perusahaan yang memiliki kewajiban DMO minimal sebesar 24,17% untuk penjualan 
batubara selama tahun 2011.
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Sanksi	administratif	dan	Ketentuan	Pidana

UU Pertambangan mengatur sanksi administratif bagi pemegang izin berupa peringatan tertulis, 
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan atau 
pencabutan IUP, IPR atau IUPK dalam hal pemegang ijn tidak memenuhi ketentuan dalam UU 
Pertambangan.

UU Pertambangan mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam UU Pertambangan 
berupa hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling besar Rp10.000.000.000 
(sepuluh miliar rupiah). 

wilayah	Izin	Usaha	Pertambangan	(wIUP)

Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan 
paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar, sedangkan pemegang IUP Operasi diberi WIUP dengan 
luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar. 

Ketentuan penting dalam PP 23/2010 sehubungan dengan PKP2B adalah :

• Bahwa KK dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diterbitkan PP 23/2010 dinyatakan tetap berlaku 
sampai jangka waktunya berakhir; 

• Bahwa KK maupun PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama atau kedua dapat 
diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan PP 23/2010 kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih 
menguntungkan; dan

• Bahwa KK maupun PKP2B yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan 
pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan Permen 34/2009. Menteri yang bersangkutan 
harus menyiapkan daftar prioritas mineral dan batubara untuk kebutuhan pemasokan dalam negeri 
di masa depan. 

Perjanjian	Karya	Pengusahaan	Pertambangan	Batubara	(PKP2B)	
dan	Kuasa	Pertambangan	(KP)	

Saat UU 11/1967 diundangkan, Menteri ESDM mendapat wewenang untuk menunjuk beberapa kontraktor 
melalui PKP2B untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat 
dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau perusahaan-perusahaan milik negara terkait sebagai 
pemegang KP. PKP2B tersebut mengatur semua kegiatan pertambangan mineral.

Kontrak karya diadakan oleh semua perusahaan penanaman modal asing yang ingin melakukan kegiatan 
pertambangan di Indonesia, dan juga dapat diadakan oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal 
dalam negeri. Pada saat ini, hal tersebut tidak berlaku lagi. UU Pertambangan mengatur bahwa mineral 
dan batubara dikuasai oleh negara dan pengembangan bersama dengan penggunaan dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah daerah dengan pengusaha. Selanjutnya, UU Pertambangan menetapkan 
kesempatan bagi badan usaha serta individu untuk berperan serta dalam eksploitasi mineral dan batubara 
dengan memperoleh izin.

Berdasarkan PKP2B antara Anak Perusahaan Perseroan, AKT dengan Pemerintah, Pemerintah 
Indonesia memperoleh 13,5% dari seluruh hasil produksi batubara dalam wilayah konsesi dan dikenakan 
pemotongan untuk beban dan biaya administrasi tertentu, dan sewa tetap dengan tarif per hektar per 
tahun bergantung pada tahapan pengembangannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 
Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 
ESDM, pemegang KP wajib membayar iuran eksploitasi per ton yang berkisar antara 3,0% hingga 7,0% 
dari harga penjualan batubara tergantung kualitas batubara dan apakah bataubara tersebut digali dari 
tambang terbuka atau tambang bawah tanah, iuran pembangunan daerah berdasarkan apa yang telah 
disepakati dengan pemerintah daerah serta sewa tetap yang besarnya per hektar per tahun bergantung 
pada tahap pengembangannya. 
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Menteri ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No: 375.K/30/
DJB/2009 tentang Permulaan Tahap kegiatan Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (“AKT”) yang telah memberikan wilayah seluas 
21.630 (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh) hektar untuk kegiatan produksi dengan masa periode 
30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 15 September 2009 dan persyaratan untuk memenuhi kewajiban 
untuk membayar iuran tetap untuk Tahap Kegiatan Produksi

Sebagai pemegang izin, AKT, sebagaimana diatur dalam PP 23/2010, diwajibkan untuk antara lain:

• menyerahkan 13,5% dari hasil yang diperoleh dari penjualan produksi batubara olahan akhir kepada 
Pemerintah Indonesia secara tunai berdasarkan nilai tagihan FOB atau harga pada saat penjualan 
berdasarkan PKP2B atau membayar iuran lainnya yang ditetapkan oleh Pemrintah untuk menaikkan 
pendapatan negara dari mineral dan batubara;

• membayar pajak-pajak kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku 
pada masa perjanjian;

• menyampaikan laporan berkala yang mencantumkan antara lain pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan batubara, realisasi rencana kerja dan anggaran;

• menyampaikan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan bersamaan 
dengan anggarannya dan kemudian menyampaikan laporan realisasi atas program pengembangan 
masyarakat tersebut setiap 6 (enam) bulan.

Peraturan	Pemerintah	Daerah

Indonesia dibagi dalam sejumlah propinsi, dan dibagi lagi ke dalam sejumlah kabupaten dan kota. 
Kabupaten-kabupaten dan kota-kota dalam satu propinsi bersifat otonomi dalam hampir semua 
kegiatannya dan, dengan demikian, tidak tunduk pada pemerintah daerah propinsi. 

Pada tahun 1999, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 22/1999”) 
diundangkan. Undang-Undang 22/1999 mengalihkan dan mendelegasikan kepada pemerintah daerah 
beberapa kekuasaan tertentu yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 
15 Oktober 2004, telah diundangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 
yang kemudian menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 dan terakhir diubah 
dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 (“UU 32/2004”) yang menggantikan UU 22/1999.

Disyaratkan dalam UU 32/2004 bahwa pemerintah daerah harus menjalin hubungan yang adil dan 
harmonis dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya ketika melaksanakan urusan-
urusan pemerintahannya, termasuk sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya. Urusan-urusan pemerintahan yang terkait di antaranya adalah urusan-urusan seperti (i) 
kewenangan dan tanggung jawab atas, pemanfaatan, perlindungan dan pengawasan dampak pada, dan 
pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dan sumber-sumber daya lainnya; (ii) pembagian 
keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan sumber-sumber daya lainnya; dan (iii) keharmonisan 
lingkungan hidup, rencana tata ruang dan rehabilitasi lahan.

Peraturan	Bidang	Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (“UU Kehutanan”) 
serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan 
(PP 24/2010) menetapkan bahwa kegiatan operasi penambangan terbuka  tidak dapat dilaksanakan di 
dalam wilayah hutan lindung. Namun demikian, demi kepastian hukum, Undang-Undang Kehutanan 
mengatur bahwa izin dan kontrak pertambangan yang sudah ada sebelum diundangkannya UU 19/2004 
tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian. 
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Selanjutnya PP 24/2010 mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan 
dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-
II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Permen 43/2008”) yang menentukan pemegang 
izin pinjam pakai wajib:

• Melaksanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemanfaatan wilayah hutan;
• Melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 
• Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa 

menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
• Melaksanakan perlindungan hutan; dan
• Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan.

Sejumlah tarif wajib dibayar sesuai dengan formula perhitungan yang dideskripsikan pada Peraturan 
Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan 
Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (“PP No. 2/2008”).

Selanjutnya, berdasarkan PP 24/2010, izin pinjam pakai diberikan dengan jangka waktu selama-lamanya 
20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan perizinan di bidangnya dan dapat dicabut 
oleh Menteri Kehutanan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan	Lingkungan	Hidup

Perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan antara lain:

• Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 
32/2009”) yang mencabut Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009);

• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(“AMDAL”);

• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/
atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL (“Peraturan 11/2006”); dan

• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457.K/28/MEM/2000 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan dan Energi (“Keputusan 1457/2000”);

Dalam Peraturan 11/2006 dan Keputusan 1457/2000 diatur bahwa perusahaan pertambangan yang 
kegiatan operasinya mempunyai dampak besar terhadap lingkungan atau masyarakat harus membuat 
dan memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (“KA 
ANDAL”), Analisis Dampak Lingkungan (“ANDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”). Apabila dokumen AMDAL tidak diwajibkan, berdasarkan 
Keputusan 1457/2000, perusahaan pertambangan harus menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UKL dan UPL”).

Berdasarkan UU 32/2009, sengketa lingkungan dapat diselesaikan melalui atau di luar pengadilan 
sebagai kesukarelaan oleh para pihak. Gugatan hanya dapat dilakukan melalui pengadilan di saat para 
pihak gagal mencapai penyelesaian musyawarah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat disampaikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Organisasi Lingkungan dan class action. Pemerintah berhak untuk menuntut untuk kerusakan, Organisasi 
Lingkungan berhak untuk menuntut pemeliharaan lingkungan hidup, sementara masyarakat dapat 
menuntut untuk dirinya sendiri dan/atau atas nama masyarakat jika menderita kerugian atas konsekuensi 
buruk dari lingkungan hidup.
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Untuk sanksi hukum dalam lingkup lingkungan hidup, UU 32/2009 menetapkan baik sanksi administratif 
maupun sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan 
izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sedangkan sanksi pidana berkisar antara 1 (satu) 
sampai 15 (lima belas) tahun penjara dan denda maksimum sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima 
belas miliar Rupiah). 

Pembuangan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP 82/2001”). PP 82/2001 mewajibkan pihak-pihak yang 
bertanggung jawab, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan, untuk menyampaikan laporan 
mengenai pembuangan air limbah mereka dengan menguraikan secara lengkap kepatuhan mereka 
terhadap peraturan-peraturan terkait. Laporan tersebut disampaikan setiap 3 bulan kepada walikota atau 
bupati terkait, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, setiap 3 bulan sekali. 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara (“Keputusan 113/2003”) lebih lanjut mengatur pengolahan air 
limbah oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Keputusan 113/2003 mewajibkan setiap perusahaan 
pertambangan untuk (i) mengolah air limbah dari kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan/
pembersihan yang dilakukannya sesuai dengan mandat baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam 
Keputusan 113/2003; (ii) mengelola air yang tercemar oleh kegiatan penambangan melalui kolam kolam 
pengendapan; dan (iii) memeriksa lokasi tempat kesesuaian air limbah dari kegiatan penambangan di 
mana air limbah dari kolam-kolam pengendapan dan/atau fasilitas pengolahan air limbah dilepas ke 
air permukaan. Berdasarkan Keputusan 113/2003, setiap perusahaan pertambangan harus mematuhi 
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perizinannya tentang pembuangan air limbah dan 
menyampaikan analisis air limbah dan tingkat aliran harian kepada bupati atau walikota, dengan tembusan 
disampaikan kepada gubernur terkait dan Menteri Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya setiap 
3 bulan sekali.

Perusahaan-perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan-peraturan lainnya, termasuk 
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah 
No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berkaitan dengan 
pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah mudah terbakar, beracun atau menular dari kegiatan 
operasi pertambangan dikenakan peraturan-peraturan ini kecuali limbah-limbah tersebut di luar kategori 
yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Peraturan-peraturan ini mewajibkan perusahaan yang 
menggunakan bahan demikian atau menghasilkan limbah supaya memperoleh izin untuk menyimpan, 
mengumpul, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan kegiatan 
operasi dapat diberhentikan jika peraturan-peraturan yang berkaitan dengan limbah dimaksud dilanggar.

Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas diatur dalam Keputusan Kepala Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan 
dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas (“Keputusan 255/1996”) yang menetapkan, antara lain, 
bahwa badan usaha yang mengumpulkan minyak bekas untuk dipakai atau diolah lagi harus mematuhi 
persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam Keputusan 255/1996, termasuk memperoleh 
izin, memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu menyangkut bangunan tempat akan disimpannya minyak 
bekas tersebut, membuat standar prosedur tentang penyimpanan dan pengangkutan minyak bekas dan 
menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan sekali menyangkut kegiatan-kegiatan tersebut.

Keputusan 1457/2000 menjelaskan pedoman dan petunjuk teknis pembuatan dokumen AMDAL, RKL dan 
RPL.  Keputusan 1453/2000 mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemantauan 
pelaksanan peraturan bidang lingkungan hidup dan penerbitan keputusan AMDAL. Sesuai dengan 
Keputusan 1453/2000, pemegang KP, kontrak karya dan PKP2B diwajibkan untuk menyerahkan kepada 
pemerintah daerah terkait suatu Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (“RTKPL”) 
pada awal tahap eksploitasi atau produksi. Mulai saat itu dan seterusnya, pemegang KP, kontrak karya 
dan PKP2B tersebut diwajibkan pula menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (“RTKL”), 
dan menyerahkan jaminan reklamasi untuk disetor kepada bank pemerintah atau bank devisa. Petunjuk 
teknis pembuatan dokumen AMDAL, dokumen RKL dan dokumen RPL dan tata cara untuk menyerahkan 
deposit jaminan reklamasi diatur dalam Keputusan 1453/2000.
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Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (“Permen 
18/2008”) mewajibkan setiap perusahaan pertambangan untuk menyusun Rencana Reklamasi dan 
Penutupan Tambang yang disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui. Rencana 
Reklmasi tersebut disusun setiap jangka waktu 5 tahun kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

Berdasarkan Permen 18/2008, perusahaan-perusahaan pertambangan diwajibkan menyediakan dana 
jaminan reklamasi dan penutupan tambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan 
Perhitungan. Rencana Penutupan Tambang yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan 
Umum (“Keputusan 1211/1995”) mewajibkan setiap perusahaan pertambangan harus mempunyai 
fasilitas dan menanggung biaya dan beban pelaksanaan kegiatan untuk mencegah dan meminimalisir 
pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan-kegiatan pertambangannya. Untuk itu, perusahaan 
pertambangan diwajibkan, antara lain, untuk: menunjuk Kepala Teknik Tambang yang wajib untuk secara 
langsung mengurus pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan 
pertambangan umum dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 bulan kepada Kepala Pelaksana 
Inspeksi Tambang (“KAPIT”), dan tembusan disampaikan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang 
Wilayah; mengajukan RTKL (dahulu RTKPL) yang mencakup informasi mengenai aktifitas reklamasi 
kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT) dan tembusan disampaikan kepada Kepala 
Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; dan menyampaikan Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan 
dan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT) 
dan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah. 

Berdasarkan Keputusan 1211/1995, perusahaan-perusahaan pertambangan diwajibkan pula untuk 
menyerahkan dana jaminan reklamasi, di mana jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi, dalam bentuk setoran jaminan dalam rekening perusahaan bersangkutan 
pada bank yang ditunjuk.

Peraturan	Lainnya	yang	Berkaitan	dengan	Kegiatan	Operasi	Pertambangan

Peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku terhadap kegiatan operasi pertambangan adalah:

• Peraturan mengenai penggunaan air bawah tanah dan pedoman teknis untuk megendalikan polusi 
udara yang ditimbulkan dari sumber daya tak bergerak.

• Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 55 Tahun 2007 yang 
mengatur mengenai pengoperasian pelabuhan untuk keperluan sendiri

• Penyimpanan dan pemakaian bahan peledak, yang harus sesuai dengan Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Pertambangan Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 
tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (“Peraturan 
2/2008”). Berdasarkan Peraturan 2/2008, ada beberapa izin yang perlu diperoleh, di antaranya 
adalah izin gudang bahan peledak, izin kepemilikan, memiliki dan menyimpan, dan izin pembelian 
dan penggunaan bahan peledak.
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XII.	eKUITaS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan 
Keuangan Konsolidasian Perseroan pada dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) 
yang dalam laporannya tertanggal 16 Agustus 2010 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 
dengan Paragraf Penjelasan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dipersiapkan 
oleh manajemen dan tidak diaudit.

dalam jutaan Rupiah
Uraian	 30	Juni	 31	Desember
	 2010	 2009	 2008	 2007*	 2006*
ekuitas	 	 	 	 	
Modal ditempatkan dan disetor penuh      127.000        127.000       125.000           1.000    1.000   
Tambahan modal disetor         98.000          98.000                 -                   -                   -   
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan          8.243            9.905          (2.428)                -                   -   
Saldo laba (rugi)     (163.519)     (184.167)       (84.390)         (4.551) (5.987)   
Jumlah	ekuitas	 							69.724		 								50.738		 							38.182		 								(3.551)	 (4.987)		            
Keterangan:
*) Laporan keuangan Perseroan saja 

Perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2010 yaitu 
Perseroan telah melakukan konversi atas hutang Perseroan kepada PT Republik Energi & Metal 
sejumlah Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi setoran modal sejumlah 
12.000.000.000 (dua belas miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan nilai 
konversi sebesar Rp100 per saham, bersamaan dengan disetujuinya rencana Perseroan untuk melakukan 
Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 
No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02 
tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0066035.
AH.01.09.2010 tanggal 2 September 2010. 

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat sebesar 
4.423.000.000 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta) saham biasa atas nama, dengan nilai 
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dan harga Penawaran Rp1.170 (seribu seratus tujuh 
puluh Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah
Uraian	 modal		 Tambahan	 Selisih	kurs	 Saldo	laba	 Jumlah
	 ditempatkan	dan		 modal	 penjabaran	 (rugi)	 ekuitas
	 disetor	penuh	 disetor	 laporan	keuangan	
Posisi	ekuitas	menurut	Laporan	
Keuangan	pada	tanggal	30	Juni	2010	 127.000 98.000 8.243 (163.519) 69.724
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 
30 Juni 2010 jika diasumsikan terjadi 
pada tanggal tersebut:
Konversi atas hutang sejumlah Penawaran 
Umum sejumlah 12.000.000.000 
(dua belas miliar) saham baru dengan 
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) 
setiap saham 1.200.000
Penawaran Umum sejumlah 
4.423.000.000 (empat miliar empat ratus 
dua puluh tiga juta) saham dengan nilai 
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap 
saham dan harga Penawaran Rp1.170 
(seribu seratus tujuh puluh Rupiah) 
setiap saham  442.300 4.732.610        5.174.910
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 
setelah Penawaran Umum dilaksanakan 1.769.300 4.830.610 8.243     (163.519) 6.444.634
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XIII.	PerPaJaKan

Perpajakan	Untuk	Pemegang	Saham

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang 
diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha 
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan 
dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan jika semua kondisi 
di bawah ini dipenuhi:

(i). Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
(ii). Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah 
modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 
Desember 2009 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan 
kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk  sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan 
yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 
Republik Indonesia dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima 
atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang 
tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak 
yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak 
Penghasilan sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan 
yang membayar dividen harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) 
dari jumlah bruto sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib 
Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan 
adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Pemotongan 
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang 
oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan 
kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan 
bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang 
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen yang dibayar atau 
disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong pajak sebesar 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Kepada mereka yang merupakan 
penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 
(“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/
PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-
25/PJ/2010, dapat memperoleh fasilitas tarif pajak yang lebih rendah dengan ketentuan penerima 
penghasilan: (i) merupakan beneficial owner dari dividen tersebut, (ii) telah menyerahkan Sertifikat 
Domisili (Form-DGT 1 atau Form-DGT 2) yang formatnya telah ditentukan oleh otoritas perpajakan 
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Indonesia, diisi dengan lengkap oleh penerima penghasilan, dan disahkan oleh pejabat berwenang dari 
negara dimana penerima penghasilan merupakan wajib pajak, dan (iii) tidak menyalahgunakan P3B 
terkait. Sertifikat Domisili umumnya hanya berlaku selama satu tahun dari tanggal diterbitkan dan harus 
diperbaharui secara berkala. Sertifikat Domisili asli yang dimaksud harus diserahkan kepada Perseroan 
untuk kemudian diberikan kepada Kantor Pajak yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi 
Penjualan Saham di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan 
saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto 
nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan terutang dilakukan dengan cakra 
pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan 
transaksi penjualan saham;

b. Pemilik saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per 
seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.

c. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang yang dimaksud dalam butir a diatas dapat dilakukan 
oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila 
pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka 
perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku 
umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku 
untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Wajib Pajak Luar Negeri dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan final sebesar 0,1% dan 
0,5% dalam hal adanya fasilitas P3B dan apabila memenuhi PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 
sebagaimana telah diubah terakhir  dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010 yang telah dijelaskan 
di atas.

Pada praktiknya, Pajak Penghasilan final 0,1% tersebut tetap diberlakukan tanpa memperhatikan 
keberadaan fasilitas P3B. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-40/
PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan 
final dalam hal adanya fasilitas P3B terkait.

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. 

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	InI.
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XIV.	KeBIJaKan	DIVIDen

Laba bersih yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan/atau 
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu tahun buku, dapat dibagikan sebagai dividen. Sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen 
diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa atas 
rekomendasi dari Direksi Perseroan. 

Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan 
dan Anak Perusahaan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan 
datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) pemenuhan kewajiban-kewajiban 
Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk 
kreditur) seperti pemenuhan kondisi tertentu yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perseroan 
dan Anak Perusahaan, pembagian dividen tidak menyebabkan Perseroan menjadi wanprestasi atau 
melebihi jumlah tertentu dari pendapatan bersih konsolidasi Perseroan; (iv) prospek Perseroan dimasa 
yang akan datang; (v) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
persetujuan dari RUPS, dan (vi) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan; 
maka mulai tahun buku di mana Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, manajemen Perseroan 
merencanakan rasio pembayaran dividen maksimum sekitar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih 
konsolidasi Perseroan setiap tahunnya, setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT 
dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.  

Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, Perseroan dapat membagikan dividen interim apabila 
diminta oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian 
dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba, kemampuan 
keuangan Perseroan, dan pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan 
bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian 
dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan setelah memperoleh 
persetujuan Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, 
maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada 
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris  bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian 
yang dialami Perseroan apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang 
diterimanya kepada Perseroan.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang 
Rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen 
yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Indonesia, jika ada.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenai pajak penghasilan (withholding tax) 
Indonesia sebesar 20%.

Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat 
dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang modal sahamnya telah ditempatkan dan disetor 
penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat 
secara hukum karena kebijakan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang bergantung pada modifikasi 
dari kebijaksanaan Direksi Perseroan.
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XV.	PenJamInan	emISI	eFeK

Keterangan	Tentang	Penjaminan	emisi	efek

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 7 September 2010 dan Addendum 
Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 13 tanggal 11 November 
2010, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam 
portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100,0% (seratus 
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 4.423.000.000 
(empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta) saham baru, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa 
saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan 
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab 
Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi 
dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:  

no.	 Penjamin	emisi		 Porsi	Penjaminan	 Persentase
	 	 (saham)		 (%)
Penjamin	Pelaksana	emisi:	 	
1. PT CIMB Securities Indonesia 1.437.475.000  32,50
Penjamin	emisi:	 	
2 PT Credit Suisse Securities Indonesia 1.437.475.000 32,50
3 PT Morgan Stanley Asia Securities 1.437.475.000 32,50
4 PT Bahana Securities  33.170.000 0,75
5 PT Mandiri Sekuritas  18.186.000 0,41
6 PT Danareksa Sekuritas 8.729.000 0,20
7 PT Recapital Securities 6.630.000 0,15
8 PT Bhakti Securities 5.100.000 0,12
9 PT BNI Securities 5.100.000 0,12
10 PT Ciptadana Securities 5.100.000 0,12
11 PT Indomitra Securities 5.100.000 0,12
12 PT Dhanawibawa Arthacemerlang 1.020.000 0,02
13 PT Lautandhana Securindo 1.020.000 0,02
14 PT Masindo Artha Securities 1.020.000 0,02
15 PT NC Securities 1.020.000 0,02
16 PT Victoria Sekuritas 1.020.000 0,02
17 PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas 510.000 0,01
18 PT Asjaya Indosurya Securities 510.000 0,01
19 PT Bapindo Bumi Sekuritas 510.000 0,01
20 PT Bumiputera Capital Indonesia 510.000 0,01
21 PT Citi Pacific Securities 510.000 0,01
22 PT Danatama Makmur 510.000 0,01
23 PT Danasakti Securities 510.000 0,01
24 PT E-Capital Securities 510.000 0,01
25 PT Erdikha Elit Sekuritas 510.000 0,01
26 PT Equity Securities Indonesia 510.000 0,01
27 PT HD Capital Tbk 510.000 0,01
28 PT Inti Fikasa Securindo 510.000 0,01
29 PT JJ NAB Capital Tbk 510.000 0,01
30 PT Kim Eng Securities 510.000 0,01
31 PT Kresna Graha Sekurindo Tbk 510.000 0,01
32 PT Madani Securities 510.000 0,01
33 PT Majapahit Securities Tbk 510.000 0,01
34 PT Makinta Securities 510.000 0,01
35 PT Mega Capital Indonesia 510.000 0,01
36 PT Minnapadi Investama 510.000 0,01
37 PT OSK Nusadana Securities Indonesia 510.000 0,01
38 PT Pacific Capital 510.000 0,01
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no.	 Penjamin	emisi		 Porsi	Penjaminan	 Persentase
	 	 (saham)		 (%)
39 PT Panca Global Securities 510.000 0,01
40 PT Panin Sekuritas 510.000 0,01
41 PT Phillip Securities Indonesia 510.000 0,01
42 PT Pratama Capital Indonesia 510.000 0,01
43 PT Reliance Securities Tbk 510.000 0,01
44 PT Samuel Sekuritas Indonesia 510.000 0,01
45 PT Semesta Indovest 510.000 0,01
46 PT Sinarmas Sekuritas 510.000 0,01
47 PT Sucorinvest Central Gani 510.000 0,01
48 PT Transpacific Securindo 510.000 0,01
49 PT Universal Broker Indonesia 510.000 0,01
50 PT UOB Kay Hian Securities 510.000 0,01
51 PT Valbury Asia Securities 510.000 0,01
52 PT Yulie Sekurindo Tbk 510.000 0,01
Jumlah	 4.423.000.000	 100,00

Berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
• Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara 

horizontal maupun vertikal;
• Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut; 
• Hubungan antara perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang 

sama;
• Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan 

atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
• Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung 

oleh Pihak yang sama; atau 
• Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi dengan 
tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak 
langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Penentuan	Harga	Penawaran	Pada	Pasar	Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.170 (seribu seratus tujuh puluh Rupiah) juga mempertimbangkan 
hasil bookbuilding yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan 
kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:
• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
• Permintaan investor 
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Qualified Institutional Buyer (QIB);
• Kinerja keuangan Perseroan;
• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan 

keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia;
• Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau 

maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
• Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian 

untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
• Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di 

Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan 
• Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan 
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang 
secara aktif di BEI.
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XVI.	LemBaGa	Dan	PrOFeSI	PenUnJanG	PaSar	mODaL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 

Akuntan Publik : KaP	Tanudiredja,	wibisana	&	rekan																																							
	 	 (a	member	firm	of	PricewaterhouseCoopers)

	 	 Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 
  Jakarta 12940
  Telp. (021) 5289 0558
  Faks.(021) 5290 5555

No STTD: 383/PM/STTD-AP/2004 tanggal 27 Juli 2004
Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  dan Standar 
Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penunjukan: 2010001347/DWD/TJU tanggal 28 Juni 2010

Tugas Pokok:
Melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan 
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar 
tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit 
agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari 
salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang 
diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi 
pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah 
dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum : Tumbuan	Pane	
	 	 Jl. Gandaria Tengah III No. 8 
  Kebayoran Baru 
  Jakarta 12130

No. STTD: 57/STTD-KH/PM/1994 
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari 
Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 
tanggal 18 Februari 2005
Surat Penunjukan: No. MA/170210/BLE tanggal 17 Februari 2010

Tugas Pokok:
Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi 
hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode 
etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas 
fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada 
Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat 
dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas 
Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat 
Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
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Penilai : KJPP	nirboyo	S,	Dewi	a	&	rekan
	 	 Jl. Pejompongan V Dalam No. 1-2
  Jakarta 10210 
  Nomor STTD: 06/BL/STTD-P/AB/2006
  Surat Penunjukan: 216/NDR-DA/Prop/VI/10 tanggal 4 Juni 2010 

Tugas Pokok:
Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai 
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi 
pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan 
penilaian atas nilai pasar aset tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 
30 Juni 2010.  Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas 
nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia 
(SPI-2007).

Notaris : Fathiah	Helmi,	S.H.
	 	 Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6C
  Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav 1&2 Kuningan 
  Jakarta 12950

No. STTD:  02/STTD-N-PM-1996 tanggal 12 Pebruari 1996.
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan: No. 22/Prop/IPO/VIII/2010 tanggal 22 Agustus 2010

Tugas Pokok:
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran 
Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik atas Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin 
Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan 
dengan Biro Administrasi Efek.

Biro Administrasi  : PT	Sinartama	Gunita
Efek 

Plaza BII Menara 3 Lantai 12
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350

No. STTD:  KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Surat Penunjukan: No. PNW-HRG-001/SG-MRK/I/2010 tanggal 25 Agustus 2010

Tugas Pokok:
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum 
ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, 
meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang 
telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan 
pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai 
pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan 
administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia 
pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk 
menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang 
berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang 
ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan 
yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi 
Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab 
menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun 
laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi 
dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

177



2

Halaman ini sengaja dikosongkan



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN 
KEUANGAN PERSEROAN

189



4

Halaman ini sengaja dikosongkan



191



2

Halaman ini sengaja dikosongkan



193



2

Halaman ini sengaja dikosongkan

194



PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 1 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
 
NERACA KONSOLIDASIAN  
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham) 
 

 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 

konsolidasian 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
 Catatan   2010   2009   2009   2008   2007*)  
       (tidak diaudit) 
ASET LANCAR        
Kas dan setara kas 4  37.402  37.003  8.172  5.599  2.104 
Kas di bank yang dibatasi  
 penggunaannya 5  89.393  46.933  36.639  -  - 
Piutang usaha  6a  102.447  -  -  -  - 
Piutang yang belum ditagih 6b  175.554  -  17.100  -  - 
Uang muka dan biaya dibayar  
 dimuka 7  226.559  30.434  40.729  31.894  - 
Pajak dibayar dimuka 20a  -  1.643  -  2.558  - 
Persediaan 8  253.565  27.801  184.537  7.086  - 
Piutang lain-lain 6c  -  2.826  -  -  - 
        
Jumlah aset lancar   884.920  146.640  287.177  47.137  2.104 
 
ASET TIDAK LANCAR        
Uang jaminan yang dapat  
 dikembalikan 9  89.563  57.135  56.234  32.671  - 
Pajak dibayar dimuka, setelah  
 dikurangi bagian lancar 20a  143.615  40.298  88.470  25.630  - 
Aset pajak tangguhan, bersih 20d  24.535  38.004  14.745  20.312  1.524 
Biaya eksplorasi dan  
 pengembangan yang   
 ditangguhkan (setelah 
 dikurangi akumulasi amortisasi  
 sejumlah Rp 30.061 pada  
 30 Juni 2010, Rp Nihil (tidak  
 diaudit) pada 30 Juni 2009,  
 Rp 11.701 pada 31 Desember  
 2009, dan Rp Nihil pada 31  
 Desember 2008 dan 2007)   10  1.103.039     1.080.556  1.158.871  959.074  - 
Aset tetap  
 (setelah dikurangi akumulasi  
 penyusutan sejumlah Rp 268.217  
 pada 30 Juni 2010, Rp 77.447  
 (tidak diaudit) pada 30 Juni 2009,  
 Rp 169.076 pada 31 Desember  
 2009,  dan Rp 27.493 pada  
 31 Desember 2008) 11  773.194  607.471  727.876  323.903  - 
Piutang dari pihak yang  
 memiliki hubungan istimewa 26a  4.653  55.440  -  53.374  12 
Pinjaman kepada pihak yang 
 memiliki hubungan istimewa 26b  11.598  13.056  12.003  13.982  - 
Properti pertambangan 
 (setelah dikurangi akumulasi  
 amortisasi sejumlah Rp 41.605  
 pada 30 Juni 2010, Rp Nihil  
 (tidak diaudit) pada 30 Juni 2009, 
 Rp 13.633 pada 31 Desember  
 2009, dan Rp Nihil pada  
 31 Desember 2008 dan 2007) 12  1.594.385  544.265  1.622.357  544.265  - 
Goodwill 
 (setelah dikurangi akumulasi 
 amortisasi sejumlah Rp 44.453  
 pada 30 Juni 2010, Rp 10.372 
 (tidak diaudit) pada 30 Juni 2009, 
 Rp 34.030 pada 31 Desember  
 2009, Rp 6.970 pada  
 31 Desember 2008, dan Rp Nihil  
 pada 31 Desember 2007) 13  364.811  125.960  375.234  129.362  - 
 
Jumlah aset tidak lancar   4.109.393  2.562.185  4.055.790  2.102.573  1.536 
        
JUMLAH ASET   4.994.313  2.708.825  4.342.967  2.149.710  3.640 
 
*) Laporan keuangan Perusahaan saja (lihat Catatan 3)
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PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 2 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
 
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham) 
 

 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 

konsolidasian 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
 Catatan   2010   2009   2009   2008   2007*)  
       (tidak diaudit) 
 
KEWAJIBAN LANCAR        
Pinjaman jangka pendek 18b  -  -  15.812  1.012  - 
Hutang usaha – Pihak ketiga 16  182.906  140.006  292.363  306.567  - 
Biaya yang masih harus dibayar 17  289.575  21.038  74.932  169.824  - 
Hutang pajak 20b  362.388  62.563  205.314  43.907  - 
Kewajiban jangka panjang yang 
 akan jatuh tempo dalam satu 
 tahun:        
 - Hutang sewa guna usaha 19  20.348  1.889  10.891  -  - 
 - Pinjaman 18a  1.162.867  20.100  735.452  -  - 
        
Jumlah kewajiban lancar   2.018.084  245.596  1.334.764  521.310  - 
 
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR       
Kewajiban jangka panjang 
 setelah dikurangi bagian yang 
 akan jatuh tempo dalam 
 satu tahun:        
 - Hutang sewa guna usaha 19  32.095  4.759  19.375  -  - 
 - Pinjaman 18a  1.255.461  779.028  1.309.465  -  - 
Hutang kepada pihak yang 
 memiliki hubungan istimewa 26d  -  11.257  646  11.326  - 
Pinjaman dari pihak yang  
 memiliki hubungan istimewa 26c  1.215.088  1.542.953  1.218.298  1.440.158  7.191 
Kewajiban pajak tangguhan, bersih 20e  397.799  135.216  405.757  136.066  - 
Penyisihan imbalan karyawan 2p  5.345  3.128  3.924  2.668  - 
        
Jumlah kewajiban tidak lancar   2.905.788  2.476.341  2.957.465  1.590.218  7.191 
 
HAK MINORITAS 2b  717  -  -  -  - 
 
EKUITAS/(EKUITAS DEFISIT)        
Modal saham - modal dasar 
 50.000.000 lembar, 
 ditempatkan dan disetor  
 penuh 12.700.000 lembar  
 pada 30 Juni 2010 dan 31 
 Desember 2009 (30 Juni 2009 
 dan 31 Desember 2008: modal  
 dasar 50.000.000 lembar,  
 ditempatkan dan disetor penuh 
 12.500.000 lembar dan  
 31 Desember 2007: modal 
 dasar, ditempatkan dan disetor 
 penuh 100.000 lembar)  
 dengan nilai nominal per  
 saham Rp 10.000 14  127.000  125.000  127.000  125.000  1.000 
Tambahan modal disetor 14  98.000  -  98.000  -  - 
Selisih karena penjabaran   
 kurs 2b  8.243  3.543  9.905  (2.428)  - 
Akumulasi kerugian   (163.519)  (141.655)  (184.167)  (84.390)  (4.551) 
 
Jumlah ekuitas/(ekuitas defisit)   69.724  (13.112)  50.738  38.182  (3.551) 
        
JUMLAH KEWAJIBAN DAN  
 EKUITAS   4.994.313  2.708.825  4.342.967  2.149.710  3.640 
 
 
 
 
 
*) Laporan keuangan Perusahaan saja (lihat Catatan 3)
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PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 3 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
 
LAPORAN LABA/ (RUGI) KONSOLIDASIAN 
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba/(rugi) per saham) 
 

 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 

konsolidasian 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
 Catatan   2010   2009   2009   2008   2007*)  
       (tidak diaudit) 

  
        

Pendapatan usaha 21  1.074.602  -  200.529  -  - 
        
Beban pokok penjualan 22  (565.517)  -  (108.188)  -  - 
        
Laba kotor   509.085  -  92.341  -  - 
        
Beban operasi        
Beban penjualan dan pemasaran 23  (111.654)  -  (32.792)  -  - 
Beban umum dan administrasi 24  (46.527)  (3.709)  (10.231)  (16.480)  (74) 
        
Jumlah beban operasi   (158.181)  (3.709)  (43.023)  (16.480)  (74) 
        
Laba/(rugi) operasi   350.904  (3.709)  49.318  (16.480)  (74) 
        
Beban lain-lain        
Pendapatan bunga   154  1.950  397  1.999  8 
Beban bunga dan beban keuangan   (170.063)  (34.600)  (126.613)  (23.442)  - 
Keuntungan/(kerugian) selisih  
 kurs, bersih   4.925  (16.911)  74.768  (48.863)  49 
Kerugian pelepasan 
 aset tetap   -  -  (3.903)  (154)  - 
Beban amortisasi properti  
 pertambangan 12  (27.972)  -  (13.633)  -  - 
Beban amortisasi goodwill 13  (10.423)  (3.402)  (27.060)  (6.970)  - 
Beban lain-lain, bersih 25  (55.066)  (19.135)  (42.697)  (4.562)  (70) 
        
Jumlah beban lain-lain   (258.445)  (72.098)  (138.741)  (81.992)  (13) 
 
Laba/(rugi) sebelum pajak 
 penghasilan   92.459  (75.807)  (89.423)  (98.472)  (87) 
      
(Beban)/manfaat pajak 
 penghasilan 20c  (71.094)  18.542  (10.354)  18.364  25 
 
Laba/(rugi) sebelum rugi sebelum  
 akuisisi   21.365  (57.265)  (99.777)  (80.108)  (62) 
 
Rugi sebelum akuisisi   -  -  -  269  -
       
 
Laba/(rugi) sebelum  
 hak minoritas   21.365  (57.265)  (99.777)  (79.839)  (62) 
        
Hak minoritas atas laba bersih  
 anak perusahaan 2b  (717)  -  -  -  - 
     
Laba/(rugi) bersih   20.648  (57.265)  (99.777)  (79.839)  (62) 
 
Laba/(rugi) per saham dasar 
 (nilai penuh) 27  1.626  (4.581)  (7.980)  (12.673)  (620) 
 
 
 
 
*) Laporan keuangan Perusahaan saja (lihat Catatan 3)
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PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 4 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 

 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 

konsolidasian 
 

           Selisih         
       Tambahan  karena        
        Modal   modal   penjabaran   Akumulasi     
     Catatan   saham   disetor   kurs   kerugian   Jumlah  
 
Saldo 31 Desember 2006*)     1.000  -  -   (4.489)  (3.489) 
 
Rugi bersih tahun berjalan*)     -  -  -  (62)  (62) 
 
Saldo 31 Desember 2007*)     1.000  -  -  (4.551)  (3.551) 
 
Penerbitan saham baru  14   124.000  -  -  -  124.000 
Selisih karena penjabaran   
 kurs      -  -  (2.428)  -  (2.428) 
Rugi bersih tahun berjalan     -  -  -  (79.839)  (79.839) 
 
Saldo 31 Desember 2008    125.000  -  (2.428)  (84.390)  38.182 
 
Penerbitan saham baru  14  2.000  -  -  -  2.000 
Tambahan modal disetor  14  -  98.000  -  -  98.000 
Selisih karena penjabaran 
 kurs      -  -  12.333  -  12.333 
Rugi bersih tahun berjalan     -  -  -  (99.777)  (99.777) 
 
Saldo 31 Desember 2009     127.000  98.000  9.905  (184.167)  50.738 
 
Selisih karena penjabaran 
 kurs      -  -  (1.662)  -  (1.662)
          
Laba bersih periode berjalan     -  -  -  20.648  20.648 
 
Saldo 30 Juni 2010     127.000  98.000  8.243  (163.519)  69.724 
     
        
    
    
 
           Selisih         
       Tambahan  karena        
        Modal   modal   penjabaran   Akumulasi     
     Catatan   saham   disetor   kurs   kerugian   Jumlah  
 
Saldo 31 Desember 2008    125.000  -  (2.428)  (84.390)  38.182 
 
Selisih karena penjabaran 
 kurs (tidak diaudit)     -  -  5.971  -  5.971 
 
Rugi bersih periode berjalan  
 (tidak diaudit)     -  -  -  (57.265)  (57.265) 
 
Saldo 30 Juni 2009 
 (tidak diaudit)     125.000  -  3.543  (141.655)  (13.112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Laporan keuangan Perusahaan saja (lihat Catatan 3)
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PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 5 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
konsolidasian 

 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007*)  
       (tidak diaudit) 

 
Arus kas dari aktivitas operasi  
Penerimaan dari pelanggan  813.701  -  183.429  -  - 
Pembayaran kepada pemasok  (816.007)  (421.179)  (1.196.461)  (8.144)  (1.096) 
Pembayaran pajak penghasilan  -  -  (3.489)  -  (89) 
Pembayaran kepada karyawan  (10.241)  (2.848)  (3.259)  (2.114)  - 
Penerimaan lain-lain  155  1.950  397  1.999  8 
Pembayaran lain-lain  (203.437)  (519)  (9.031)  (32.059)  - 
    
Arus kas bersih yang digunakan 
 untuk aktivitas operasi  (215.829)  (422.596)  (1.028.414)  (40.318)  (1.177) 
 
Arus kas dari aktivitas investasi    
Pembelian aset tetap  (119.508)  (325.212)  (506.827)  (351.672)  - 
Pembayaran untuk biaya eksplorasi 
 dan pengembangan yang 
 ditangguhkan  -  (121.482)  (211.498)  (959.074)  - 
Penerimaan dari penjualan investasi  -  -  -  -  1.000 
Pembayaran akuisisi  -  -  (176.785)  (189.613)  - 
    
Arus kas bersih yang (digunakan 
 untuk)/diperoleh dari aktivitas  
 investasi  (119.508)  (446.694)  (895.110)  (1.500.359)  1.000 
 
Arus kas dari aktivitas pendanaan    
Penerimaan dari pinjaman  468.835  799.825  2.044.917  -  - 
Penerimaan dari pinjaman jangka 
 pendek  -  -  15.812  1.012  - 
Pembayaran pinjaman jangka pendek  (15.812)  (1.012)  (1.012)  -  - 
Pembayaran pinjaman  (77.707)  -  -  -  - 
Penambahan modal saham   -  -  -  124.000  - 
Pembayaran hutang sewa guna usaha  (7.833)  (1.662)  (13.359)  -  - 
Pembayaran pinjaman kepada pihak 
 yang memiliki hubungan istimewa  (2.806)  -  (429.121)  (13.982)  - 
Penerimaan dari pinjaman lain-lain  -  -  -  -  1.097 
Penerimaan dari pinjaman kepada 
 pihak yang memiliki hubungan 
 istimewa  -  103.721   309.241  1.432.967  - 
 
Arus kas bersih yang diperoleh  
 dari aktivitas pendanaan  364.677  900.872  1.926.478  1.543.997  1.097 
 
Kenaikan bersih kas dan setara kas  29.340  31.582  2.954  3.320  920 
 
Pengaruh perubahan kurs mata  
 uang asing  (110)  (178)  (381)  175  - 
 
Kas dan setara kas pada awal  
 periode/tahun  8.172  5.599  5.599  2.104  1.184 
 
Kas dan setara kas pada akhir  
 periode/tahun  37.402  37.003  8.172  5.599  2.104 
 
 
 
 
 
 
*) Laporan keuangan Perusahaan saja (lihat Catatan 3)
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PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI)    Lampiran 6 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
konsolidasian 

 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007*)  
    (tidak diaudit) 
 
Aktivitas yang tidak mempengaruhi  
 arus kas: 
Uang muka yang dibebankan ke  
 laporan laba/(rugi) konsolidasian  18.033  5.442  5.114  -  - 
Beban bunga yang dikapitalisasi ke 
 pinjaman dari pihak yang memiliki 
 hubungan istimewa  8.093  11.485  58.931  23.442  - 
Kenaikan ekuitas melalui konversi 
 pinjaman dari pihak yang memiliki 
 hubungan istimewa  -  -  100.000  -  - 
Pembelian aset tetap melalui sewa 
 guna usaha  30.010  8.310  43.625  -  - 
Akuisisi anak perusahaan melalui  
 pinjaman  -  -  985.129  292.053  - 
Akuisisi anak perusahaan melalui 
 hutang  -  -  -  75.191  - 
Penambahan biaya eksplorasi dan  

pengembangan yang ditangguhkan 
melalui kapitalisasi atas: 
- pembebanan persediaan 

suku cadang  -  18.924  14.170  -  - 
- biaya pinjaman  -  948  1.782  -  - 
- beban karyawan  -  16.448  44.458  37.705  - 

 - biaya depresiasi  -  50.422  128.762  24.569  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Laporan keuangan Perusahaan saja (lihat Catatan 3)
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PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 7 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

1. UMUM 
 
 a. Pendirian perusahaan dan informasi lainnya 

 
 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (dahulu PT Borneo Lumbung Energi) (“Perusahaan”) didirikan pada 

tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 109 tertanggal 15 Maret 2006. Akta pendirian 
Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat 
Keputusan No. C-09502 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 April 2006 dan diumumkan dalam Tambahan No. 11258 
Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tertanggal 8 Juli 2008. 

 
 Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan 

Undang-undang No. 40/2007 untuk Perseroan Terbatas dan perubahan susunan Direktur dan Komisaris dan 
pemegang saham Perusahaan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris Putut Mahendra, S.H. 
No. 25 tertanggal  29 Juni 2010 mengenai perubahan susunan pemegang saham. Akta tersebut telah disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.10-
19289.TH.2010 tertanggal 29 Juli 2010.  

 
Berdasarkan resolusi dari para pemegang saham Perusahaan tanggal 16 Agustus 2010, pemegang saham 
Perusahaan telah memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perusahaan yang semula 
bernama PT Borneo Lumbung Energi menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., untuk melakukan 
perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, melakukan 
pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 10.000 (nilai penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh) per 
lembar saham, melakukan pengeluaran saham baru sebanyak 12.000.000.000 lembar dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana, meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 500.000 menjadi Rp 
5.308.000 dan mengubah susunan direksi dan komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut: 
 
Dewan Direktur: 
Direktur Utama : Samin Tan 
Direktur : Maxwell Armand 
 : Kenneth Raymond Allan 
 : David Alister Tonkin 
 : Eva Novita Tarigan 
 : Geroad Panji Alamsyah 
 
Dewan Komisaris: 
Komisaris Utama : Syamsir Siregar 
Komisaris : Silvanus Yulian Wenas 
 : Moch. Djatmiko 
 : Anton Budi Setiawan Hudyana 
Komisaris independen : Soesanto Loekman 
 : Mangantar S. Marpaung  
 

  
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah terkait 
dengan industri manufaktur dan fabrikasi logam dan besi, jasa manajemen dan administrasi dalam bidang 
pertambangan dan energi. Jasa-jasa ini termasuk jasa konstruksi dan jasa lainnya yang mendukung kegiatan 
pertambangan, perdagangan batubara dan penambangan batubara. Anak-anak perusahaan yang dimilikinya 
bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas lainnya yang terkait. 
 
Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 15 September 2009. Lokasi penambangan 
Perusahaan berada di Kecamatan Muara Laung dan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan 
Tengah dan kantor pusatnya berada di Menara Bank Danamon, lantai 15, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E.IV No.6, 
Mega Kuningan, Jakarta 12950. 

 
Induk perusahaan adalah PT Republik Energi, sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia 
 

201



PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 8 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

1. UMUM (lanjutan) 
 
 a. Pendirian perusahaan dan informasi lainnya (lanjutan) 
 

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, susunan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan adalah sebagai berikut: 

     
  30 Juni 2010 dan 2009 
  dan 31 Desember 2009 dan 2008   31 Desember 2007  

 
Direktur : Maxwell Armand Samin Tan  
Komisaris : Suryadinata Sumantri Suryadinata Sumantri 
 
Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan anak perusahaannya bersama-sama disebut 
sebagai “Grup”. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2010, Grup memiliki 1.225 karyawan (30 Juni 2009: 408 karyawan, 31 Desember 2009: 
833 karyawan, 31 Desember 2008: 164 karyawan dan 31 Desember 2007: 1 karyawan) (tidak diaudit). Jumlah 
biaya karyawan selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 13.382 (30 
Juni 2009 (tidak diaudit): Rp 17.926), tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 adalah sebesar: Rp 55.896 
(31 Desember 2008: Rp 39.819 dan 31 Desember 2007: Rp Nihil). 

 
b. Anak perusahaan 

 
Perusahaan memiliki kepemilikan langsung pada anak perusahaan berikut ini: 

    
  Persentase kepemilikan (%)   Jumlah aset sebelum eliminasi  

           Tahun         31   31         31   31  
  Anak   Aktivitas      operasi   30 Juni   30 Juni  Desember  Desember   30 Juni   30 Juni  Desember  Desember  
  Perusahaan   bisnis   Lokasi   komersial   2010   2009   2009   2008   2010   2009   2009   2008  
                 (Tidak            (Tidak 
                 diaudit)            diaudit) 
 

 PT Asmin Pertambangan  Kalimantan 2009 99,0 30,0 99,0 30,0 2.388.310 1.373.181 1.707.480 1.142.672 
 Koalindo  batubara  Tengah         
 Tuhup ("AKT")             
          
 PT Borneo Penyewaan  Kalimantan 2009 99,9 99,9 99,9 99,9 895.323 865.952 606.421 549.662 
 Mining  alat berat   Tengah      

 Services              
 ("BMS")             
      

c.  Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) 
 
Pada tanggal 31 Mei 1999, AKT dan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) menandatangani PKP2B 
generasi ketiga. Berdasarkan ketentuan PKP2B, AKT bertindak sebagai kontraktor Pemerintah, dan 
bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pertambangan di area yang berlokasi di Kecamatan Murung 
Raya, Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Indonesia. Area yang dicakup PKP2B tersebut pada 
awalnya seluas 40.610 hektar namun telah dikurangi menjadi 21.630 hektar akibat dari pelepasan area 
sebagaimana diatur dalam ketentuan PKP2B. 
 
Perubahan status PKP2B dari Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) menjadi Penanaman Modal Asing 
(“PMA”) telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Keputusan No. W7-06012 
HT.01.04-TH.2007 tertanggal 4 Juni 2007. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 375/K.30/DJB, AKT memulai 
periode operasi 30 tahunnya pada 15 September 2009 dengan memproduksi blok Kohong. 
 
Sebagaimana diatur dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang diproduksi. Berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tertanggal 25 September 1996, AKT diharuskan untuk 
membayar bagian 13,5% atas hak Pemerintah (biasanya disebut sebagai “royalti kepada Pemerintah”) dalam 
bentuk tunai. 
 
AKT membukukan 100% pendapatan yang diperoleh dari penjualan batubara dan beban royalti kepada 
Pemerintah dibukukan sebagai bagian dari beban pokok penjualan. 
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1. UMUM (lanjutan) 
 
d. Area eksploitasi/pengembangan 

 
 Area eksplorasi        
       Jumlah biaya eksplorasi  

        Perolehan  Tanggal     yang telah dibukukan 
     Nama pemilik  izin   jatuh   Persentase  sampai dengan 
  Lokasi   izin lokasi   eksplorasi   tempo   kepemilikan   tanggal neraca  
  
 Blok Telakon   PT Asmin   31    15   99%              - 
     Koalindo      Mei   September    
     Tuhup          1999    2039  
                  
  

 Area eksploitasi/pengembangan 
                    Jumlah   Jumlah produksi   Sisa 
                 cadangan   (dalam jutaan metrik ton) cadangan 
                 terbukti (P1)*      Akumulasi   terbukti   
     Nama pemilik   Tanggal    Tanggal   Persentase   (dalam jutaan   Periode   Jumlah   (dalam 
  Lokasi   izin lokasi  perolehan izin  jatuh tempo   kepemilikan   metrik ton)   berjalan  produksi   jutaan ton)  
  
 Blok Kohong   PT Asmin   31   15    99%    36,5    0,75   1,66   34,84 
     Koalindo   Mei  September 
     Tuhup   1999    2039             

 
* Jumlah Cadangan Terbukti adalah berdasarkan Laporan Sumber Daya dan Cadangan JORC per 30 Juni 

2010 yang diterbitkan oleh konsultan independen, PT SMG Consultants. 
 
 
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
 

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan diselesaikan oleh Direktur pada tanggal 16 Agustus 
2010. 

  
Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
Grup, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  Laporan keuangan konsolidasian ini 
juga disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) No. 
VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK No. SE-
02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten 
atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum. 
 
a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian 

 
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip harga perolehan, kecuali akun tertentu 
berdasarkan kebijakan akuntansi terkait. Pembukuan Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah (”Rupiah” atau 
”Rp”). 
 
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas 
konsolidasian. 
 
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung. Arus kas dikelompokkan atas 
dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan 
setara kas mencakup kas, kas pada bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga 
bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan kas yang dibatasi penggunaannya. 
 
Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan 
(pooling-of-interests). Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara 
entitas sepengendali dibukukan dalam akun “selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali” pada 
bagian ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian. 
 
Angka dalam laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
b. Prinsip-prinsip konsolidasi 

 
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan dimana 
Perusahaan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung atau tidak 
langsung, atau apabila Perusahaan memiliki 50% atau kurang hak suara, tetapi Perusahaan memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaan. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal dimana 
pengendalian telah beralih secara efektif kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal 
pelepasan. 
 
Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi dalam Grup telah 
dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam 
penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh anak perusahaan, kecuali 
bila dinyatakan lain. 
 
Untuk anak perusahaan yang bukan merupakan bagian integral dari operasi Perusahaan dan mata uang 
fungsionalnya bukan Rupiah, aset dan kewajiban dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan 
menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal neraca. Ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs 
historis. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan mengunakan kurs rata-rata selama periode atau tahun yang 
bersangkutan. Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan anak perusahaan tersebut disajikan dalam 
akun “selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” di bagian ekuitas. 
 
Bagian pemegang saham minoritas atas aset bersih anak perusahaan disajikan sebagai “hak minoritas” dalam 
neraca konsolidasian. Hak minoritas dalam suatu anak perusahaan dengan posisi defisit ekuitas tidak akan 
diakui, kecuali pemegang saham minoritas tersebut memiliki kewajiban kontraktual untuk membiayai defisit 
tersebut. Bagian pemegang saham minoritas atas laba/(rugi) bersih sebelum akuisisi dicatat sebagai laba/(rugi) 
sebelum akuisisi dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian. 
 
Properti pertambangan merupakan penyesuaian nilai wajar dari atas aset bersih yang diperoleh pada tanggal 
akuisisi dan dinyatakan sebesar harga perolehan. Properti pertambangan diamortisasi dengan menggunakan 
metode garis lurus selama periode yang mana lebih pendek antara sisa umur PKP2B atau sisa umur tambang 
dihitung dari tanggal dimulainya produksi komersil. 

 
Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Perusahaan atas aset 
bersih anak perusahaan yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Goodwill diamortisasi selama 20 tahun dengan 
menggunakan metode garis lurus. Manajemen menentukan estimasi masa manfaat goodwill berdasarkan 
evaluasi pada saat akuisisi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat dalam perusahaan yang 
diakuisisi. 

  
c. Penjabaran mata uang asing 

 
 Grup menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah.  
 
 Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah, dijabarkan menjadi mata uang Rupiah menggunakan 

kurs yang terjadi pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang 
selain mata uang Rupiah dijabarkan menjadi mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. 
Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata 
uang selain mata uang Rupiah diakui dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian. 

 
 Pada tanggal neraca, kurs yang digunakan, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebagai berikut 

(Rupiah penuh): 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
         

Dolar Amerika Serikat (“AS$”)  
 setara dengan Rp  9.083  10.225  9.400  10.950  9.419 

 
d. Piutang usaha 
 
 Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk batubara yang dijual atau jasa yang diberikan dalam 

transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang 
(atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset 
lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar. 

 
Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan  diamortisasi 
dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi untuk penurunan nilai. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
e. Persediaan 

 
Persediaan batubara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga 
perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted average) atas biaya yang terjadi selama 
periode berjalan dan mencakup alokasi bagian biaya overhead tetap dan variabel. Nilai realisasi bersih adalah 
estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. 
 
Persediaan habis pakai (consumable) dinilai pada harga perolehan, ditentukan berdasarkan metode masuk 
pertama keluar pertama (first-in first-out), dikurangi dengan penyisihan untuk persediaan usang. Penyisihan 
untuk persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan 
masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung pemeliharaan dicatat sebagai 
beban produksi pada periode digunakan. 
 

f. Aset tetap dan penyusutan 
 
 Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.  
 
 Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih pendek antara estimasi umur aset 

atau umur tambang atau sisa umur PKP2B: 
 Tahun 

Infrastruktur 10 – 30 
Peralatan komunikasi 4 
Komputer 4 
Peralatan dan perlengkapan kantor 4  
Kendaraan 4 – 8 
Alat berat 4 – 8 
Gedung 5 – 20 

 
Masa manfaat dan nilai sisa aset ditelaah dan disesuaikan secara memadai setiap tanggal neraca. Perubahan 
yang terjadi diakui dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian secara prospektif. 
 
Biaya yang terjadi setelah tanggal transaksi dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset 
yang terpisah, hanya jika manfaat dari aset tersebut dimasa mendatang akan didapatkan oleh Grup dan biaya 
dari aset tersebut dapat diukur secara memadai. Nilai tercatat dari aset yang digantikan akan dihapus. Biaya 
pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya dalam laporan laba/(rugi) 
konsolidasian. 
  
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan 
konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam 
laporan laba/(rugi) konsolidasian. 
 
Akumulasi biaya konstruksi bangunan, infrastruktur, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset 
dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasikan ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau 
pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. 

 
g. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan  

 
Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan, untuk setiap area of interest, apabila memenuhi salah satu 
dari ketentuan berikut: 

 
(i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi 

area of interest tersebut atau melalui penjualan area of interest tersebut; atau 
 
(ii) kegiatan eksplorasi dalam area of interest belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan 

adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan 
dalam atau berhubungan dengan area of interest tersebut masih berlanjut. 

 
Pemulihan biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan 
pengembangan dan eksploitasi secara komersial atau penjualan dari area of interest yang terkait. Biaya 
eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan atas setiap area of interest harus dievaluasi kelayakannya 
pada setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu area of interest yang telah 
ditinggalkan, atau yang telah diputuskan oleh Direktur Grup bahwa area of interest tidak layak secara ekonomis, 
dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
g. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan (lanjutan) 

 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan 
penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, geologi dan geofisika, dan biaya-biaya yang terjadi untuk 
mengembangkan area tambang setelah dimulainya produksi komersial. 
 
Biaya pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of interest 
sebelum dimulainya produksi dari area tersebut, sepanjang telah memenuhi persyaratan untuk penangguhan, 
akan dikapitalisasi. 
 
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya atas pinjaman baik yang secara langsung maupun tidak 
langsung digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang memenuhi syarat, 
dikapitalisasi sampai kegiatan eksplorasi dan pengembangan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat 
diatribusikan secara langsung pada suatu kegiatan tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi 
adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode atau tahun berjalan, dikurangi pendapatan 
investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara 
langsung pada suatu kegiatan tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi 
ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk kegiatan eksplorasi dan 
pengembangan yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dibagi 
dengan jumlah pinjaman dari suatu periode tertentu, tidak termasuk pinjaman yang secara khusus digunakan 
untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang memenuhi syarat. 
 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang terkait dengan suatu area of interest yang telah 
berproduksi diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sejak area of interest tersebut mulai 
berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa umur 
PKP2B. 
 

h. Pinjaman 
  

 Pinjaman diakui pada awalnya pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman 
kemudian dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya 
transaksi) dan nilai pelepasan diakui didalam laporan laba-rugi  konsolidasian selama periode pinjaman dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif untuk pinjaman dengan tingkat bunga tetap dan metode garis lurus 
untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang. 

 
 Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari 

pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas  sebagian atau seluruh fasilitas 
tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada 
bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya 
tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari 
fasilitas yang terkait. 

 
i. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa 

 
  PSAK No. 7 ”Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” menyatakan sebagai berikut: 
 

(i) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries) mengendalikan, atau dikendalikan 
oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk perusahaan 
induk dan anak perusahaan);  

(ii) perusahaan asosiasi; 
(iii) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara 

di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari 
perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat 
diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan 
perusahaan pelapor);  

(iv) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota 
dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang 
tersebut;  

(v) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung 
maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam ”(iii)” atau ”(iv)”, atau setiap orang 
tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-
perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari 
perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang 
sama dengan perusahaan pelapor.  

  
  Sifat dan jumlah transaksi antara pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan istimewa telah diungkapkan 

dalam laporan keuangan konsolidasian. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan menurut perjanjian diantara 
pihak-pihak yang terlibat. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
j. Penurunan nilai aset bukan keuangan  

 
Pada tanggal neraca, Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. 
 
Aset tetap dan aset tidak lancar lain-lain ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat 
penurunan nilai atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat 
diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai 
yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi 
antara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokan hingga 
unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai 
pendapatan dalam periode dimana pemulihan tersebut terjadi. 
 

k. Biaya pengupasan tanah 
 

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio pengupasan tanah rata-rata 
selama umur tambang. Rasio pengupasan tanah rata-rata adalah rasio lapisan batuan atau tanah terhadap 
jumlah estimasi mineral yang terkandung didalamnya dalam satuan unit. Bila rasio pengupasan tanah aktual 
melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut akan dibukukan sebagai biaya 
pengupasan tanah yang ditangguhkan dalam neraca. Bila sebaliknya, selisih tersebut dikoreksi atas saldo biaya 
pengupasan tangguhan yang dibawa dari periode lalu, atau dibukukan sebagai biaya pengupasan tanah yang 
masih harus dibayar. Perubahan atas rasio rata-rata yang dipakai merupakan perubahan estimasi dan 
diterapkan secara prospektif selama sisa umur tambang. Biaya pengupasan tanah yang masih harus dibayar 
diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama sisa umur tambang. 
 

l. Pengakuan pendapatan dan beban 
 

Pendapatan usaha bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk-produk Grup, setelah 
dikurangi retur, potongan penjualan dan bea. 
 
Pendapatan dari penjualan batubara harus diakui pada saat terjadi pemindahan risiko kepada pelanggan, dan: 
 
• Grup tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual; 
• Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 
• Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir pada Grup; dan 
• Biaya-biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan 

andal. 
 
Pendapatan dari jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada konsumen.  
 
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual. 
 

m. Sewa guna usaha 
 

Apabila dalam suatu kontrak sewa, porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada di 
pihak lessor, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan 
ke laporan laba/(rugi) konsolidasian atas dasar garis lurus selama masa sewa. 
 
Sewa aset tetap dimana Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset 
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar 
yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan atau nilai kini pembayaran sewa minimum. 
 

 Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan kewajiban dan bagian yang 
merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas 
saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian 
selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan 
atas saldo kewajiban setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan dengan 
metode yang sama dengan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian 
yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan kepemilikan atas aset pada akhir masa sewa, aset tersebut 
disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
n.  Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 

 
Kewajiban lingkungan terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang selama masa operasi, 
penutupan tambang, dan pembongkaran dan pemindahan fasilitas dan aktivitas penutupan lainnya.  
 
Tambahan penyisihan untuk biaya reklamasi tambang dan penutupan tambang dihitung berdasarkan kuantitas 
produksi. Satuan yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan ditelaah secara berkala berdasarkan 
rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang. 
 
Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum yang 
berkaitan dengan penarikan aset tetap yang berasal dari pembelian, pembangunan atau pengembangan 
dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian aset tetap ini termasuk penjualan, peninggalan, pendaur-
ulangan atau penghapusan, dan bukan dikarenakan penghentian sementara pemakaian. 
 
Kewajiban diakui sebagai kewajiban pada saat timbulnya kewajiban hukum yang berkaitan dengan penarikan 
sebuah aset, dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Kewajiban ini bertambah dari waktu ke waktu 
sampai mencapai jumlah penuh dengan melakukan pembebanan ke laporan laba/(rugi) konsolidasian. 
Disamping itu, biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah kewajiban dikapitalisasi sebagai 
bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut.  
 
Kewajiban penarikan aset dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang menimbulkan 
kewajiban itu timbul lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas yang ditutup untuk 
selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan selama lebih dari satu periode pelaporan, biaya penutupan 
tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan tersebut selesai. Setiap 
penambahan lapisan kewajiban yang terjadi setelah periode pelaporan akan dianggap sebagai tambahan 
lapisan kewajiban awal. Setiap tambahan lapisan kewajiban akan diakui sebesar nilai wajar. Tambahan 
kewajiban akan dinilai terpisah, diakui dan dicatat tanpa mempengaruhi kewajiban masa lalu. 

 
Untuk masalah lingkungan hidup yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Grup 
merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasikan adanya suatu kewajiban serta jumlahnya dapat 
diukur, maka Grup akan mencatat estimasi kewajiban tersebut. Dalam menentukan keberadaan kewajiban yang 
berkaitan dengan lingkungan hidup, Grup mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku. 
 

o. Perpajakan 
 

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan 
dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan dengan metode kewajiban 
neraca. Tarif pajak yang berlaku saat ini atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca dan 
diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasikan atau kewajiban pajak tangguhan 
diselesaikan, digunakan untuk menentukan pajak tangguhan. 
 
Aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat 
dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai 
untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal. 
 
Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika mengajukan 
keberatan/banding, pada saat keputusan atas keberatan/banding tersebut telah ditetapkan. 
  
Kewajiban pajak AKT mengacu kepada Undang-undang Perpajakan Indonesia secara umum dan disesuaikan 
dengan aturan-aturan tertentu yang secara spesifik ditetapkan dalam PKP2B (contohnya: aturan atas 
penetapan depresiasi, aturan atas biaya-biaya yang dapat diperhitungkan, dan aturan dalam penetapan tarif 
maksimum untuk Pajak Penghasilan).  Kewajiban pajak AKT atas Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) mengacu 
pada Undang-undang Perpajakan Indonesia yang berlaku untuk PPN, dan PKP2B menetapkan AKT adalah 
wajib pungut.   
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
p. Imbalan karyawan 
 

(i) Kewajiban imbalan pasca masa kerja 
 

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan 
diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. 

  
Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal seusai dengan UU Ketenagakerjaan 
No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan 
atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, 
program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.  
 
Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam neraca konsolidasian adalah nilai kini 
kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan 
keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Besarnya kewajiban imbalan pasti 
ditentukan berdasakan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara periodik menggunakan 
metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi 
arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (mengingat saat ini 
belum ada pasar yang aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualias tinggi) dalam mata uang yang 
sama dengan mata uang imbalan uang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama 
dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. 
 
Biaya-biaya yang dibebankan dalam laporan laba/(rugi) konsolidasian meliputi biaya jasa kini, biaya 
bunga, amortisasi biaya jasa lalu, dan keuntungan/kerugian aktuarial. Kewajiban jasa lalu diamortisasi 
dengan metode garis lurus selama rata-rata periode jasa yang diestimasikan sampai imbalan menjadi 
vested.  

 
Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasakan pengalaman, 
perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun. Apabila jumlah keuntungan 
dan kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, 
kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata 
para karyawan yang bersangkutan. 

 
(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya 

 
Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cuti berimbalan 
jangka panjang, diakui di neraca konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti.  
Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba/(rugi)  
konsolidasian. 
 

(iii) Kewajiban imbalan pesangon 
 

Pesangon pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun 
normal. Grup mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada saat Grup menunjukkan 
komitmennya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana 
formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. 

  
q. Pembagian hasil produksi 

 
Sebagaimana diatur dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang dihasilkan dari proses 
produksi akhir AKT. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tertanggal 25 
September 1996, AKT diharuskan untuk membayar bagian 13,5% atas bagian produksi Pemerintah (biasanya 
disebut sebagai “royalti kepada Pemerintah”) secara tunai. 
 
Grup membukukan kewajiban ini dalam bentuk akrual, dan beban royalti dibukukan sebagai bagian dari beban 
pokok penjualan.  
 

r. Laba/(rugi) per saham 
 
Laba/(rugi) per saham dihitung dengan membagi laba/(rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham 
biasa yang beredar pada periode atau tahun yang bersangkutan. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 

s. Pelaporan segmen 
 
Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang 
memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah segmen 
geografis menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta 
tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi 
lain. 
 
Grup melakukan segmentasi pelaporan keuangannya sebagai berikut: 
 
(i) segmen usaha (primer), yang mengelompokkan aktivitas bisnis Grup menjadi pertambangan batubara 

dan jasa pertambangan; dan 
(ii) segmen geografis (sekunder), yang mengelompokkan penjualan berdasarkan area tujuan pemasaran. 
 

t.  Aset dan kewajiban keuangan 
  

Pada tahun 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (“PSAK”) 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 
(Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Standar-standar ini menggantikan PSAK 50 
“Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan PSAK 55 “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. 
Kedua standar ini berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai sejak dan setelah 1 Januari 2010. Grup telah 
menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) sejak 1 Januari 2010. Manajemen Grup telah 
menganalisis dampak penerapan dua PSAK ini dan berkesimpulan bahwa tidak ada dampak yang signifikan 
terhadap laporan keuangan pada dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan hanya 
mempengaruhi reklasifikasi akun aset tidak lancar lain-lain untuk laporan keuangan konsolidasian periode/tahun 
sebelumnya, seperti dijelaskan dalam Catatan 34b dan Catatan 39. 

 
Dalam mengimplementasikan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), Grup mengklasifikasikan 
instrumen keuangan ke dalam aset dan kewajiban keuangan. 

 
Aset keuangan 

 
Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada 
nilai wajar melalui laporan laba-rugi, (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, (iii) pinjaman dan piutang, 
dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan 
tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Aset 
keuangan tidak diakui apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah 
ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset 
keuangan tersebut.    
 
(i)  Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi  
 

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi adalah aset keuangan yang 
diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika 
diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai 
kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung 
nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dari 
aset keuangan ini disajikan didalam laporan laba-rugi  konsolisasian sebagai “keuntungan/(kerugian) lain-
lain-bersih” di dalam periode terjadinya. Pendapatan dividen dari aset keuangan ini diakui didalam laporan 
laba-rugi  konsolidasian sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada saat hak Grup untuk menerima 
pembayaran tersebut ditetapkan.   
 
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai 
wajar dan biaya transaksi dibebankan pada laporan laba-rugi, dan kemudian diukur pada nilai wajarnya.  
 

(ii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo 
  
 Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap 

atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan 
kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: 

 
(a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai 

wajar melalui laporan laba-rugi; 
(b) investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan  
(c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
 t.  Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan) 
 
  Aset keuangan (lanjutan) 
 
 (ii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan) 
 

Mereka dimasukkan didalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen 
bermaksud untuk melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan. 
 
Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya 
transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 
 
Bunga dari investasi tersebut yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif diakui didalam 
laporan laba-rugi  konsolidasian sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. 
 

 (iii)  Pinjaman dan piutang  
 

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan 
dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Mereka dimasukkan didalam aset lancar kecuali untuk yang 
jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan 
sebagai aset tidak lancar. 
 
Pinjaman dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif. 

 

 (iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual 
 

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai 
tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman atau piutang, investasi yang dimiliki 
hingga jatuh tempo, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi. Mereka 
dimasukkan didalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk 
melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan. 
 
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya 
transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut 
diukur dengan nilai wajar, dimana keuntungan dan kerugian diakui melalui laporan perubahan ekuitas 
konsolidasian, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat 
perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset 
keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian 
yang sebelumnya telah diakui dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian, diakui dalam laporan laba-
rugi  konsolidasian. 
 

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan metode suku bunga efektif diakui 
didalam laporan laba-rugi  konsolidasian sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.  Dividen atas instrumen 
ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui didalam laporan laba-rugi  konsolidasian sebagai bagian dari 
pendapatan lain-lain pada saat hak Grup untuk menerima pembayaran tersebut ditetapkan. 
 

Kewajiban keuangan 
 

Grup mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) kewajiban keuangan yang 
diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat kewajiban keuangan tersebut diperoleh. Manajemen 
menentukan klasifikasi kewajiban keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Kewajiban keuangan tidak 
diakui ketika kewajiban tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau 
dibatalkan atau kadaluarsa.   
 
(i)  Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi  

 
 Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi adalah kewajiban keuangan 

yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok 
ini jika dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam jangka pendek.  

 
 Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi, pada awalnya diakui sebesar 

nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam 
laporan laba-rugi  konsolidasian. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
 t.  Aset dan kewajiban keuangan (lanjutan) 
 

 Kewajiban keuangan (lanjutan) 
 

 (ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
 
 Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar 

melalui laporan laba-rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, kewajiban keuangan tersebut diukur pada biaya 
perolehan yang diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mereka dimasukkan 
didalam kewajiban lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode 
pelaporan.  Kewajiban keuangan ini diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. 

 
 Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba-rugi ketika kewajiban keuangan tersebut dihentikan 

pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.  
 

 Estimasi nilai wajar 
 
Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari 
instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian 
untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi. 
 

u.  Penurunan nilai dari aset keuangan  
 
 (i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi  
 

 Pada setiap tanggal neraca Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset 
keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti 
yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi 
setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut 
berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang 
dapat diestimasi secara andal. 

 
 Kriteria yang Grup gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti obyektif dari suatu penurunan nilai 

meliputi: 
- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;  
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan 

yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin 
diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi 
keuangan lainnya; 

- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau   
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus 

kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun 
penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset 
tersebut, termasuk: 
• memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan  
• kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok 

tersebut 
 

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan niIai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut 
diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk 
kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal 
dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos 
cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba-rugi konsolidasian. 

 
Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat 
dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya 
peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik 
secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh 
mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya 
pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui 
pada laporan laba-rugi konsolidasian. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 

u.  Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan) 
 
  (ii)  Aset yang tersedia untuk dijual  

 
Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk 
dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut 
mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam 
ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba-rugi meskipun aset keuangan tersebut 
belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada 
laporan laba-rugi konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan  dengan nilai wajar kini, 
dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba-rugi 
konsolidasian.  
 
Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba-rugi konsolidasian atas investasi instrumen 
ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan 
melalui laporan laba-rugi.   
 
Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia 
untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa 
yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba-rugi konsolidasian, maka 
kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba-rugi konsolidasian. 
 

v. Hutang usaha  
 
 Hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok 

dalam transaksi bisnis pada umumnya.  Hutang usaha dikelompokkan sebagai kewajiban lancar apabila 
pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika 
lebih lama). Jika tidak, hutang usaha tersebut disajikan sebagai kewajiban tidak lancar. 

 
 Hutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada harga perolehan diamortisasi 

dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 
 
w.  Penggunaan estimasi 

 
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum 
mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan 
kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan 
konsolidasian, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat 
berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang sebenarnya 
mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. 
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3.  AKUISISI ANAK PERUSAHAAN 
 

a. Akuisisi AKT di tahun 2008 
 
Pada 1 Januari 2008, Perusahaan mengakuisisi 30% kepemilikan saham di AKT seharga Rp 556.578 (setara 
dengan AS$52,5 juta). Akuisisi 30% kepemilikan saham di AKT memberikan Perusahaan kemampuan untuk 
mengendalikan AKT, oleh karena itu semenjak tanggal ini, laporan keuangan AKT dikonsolidasikan ke laporan 
keuangan Perusahaan. 
 
     2008   
 
Harga perolehan    556.578  
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh    (12.313) 
 
Properti pertambangan    544.265 
  
Rincian aset dan kewajiban yang diperoleh dari akuisisi adalah sebagai berikut: 
       2008  
 

Uang muka    609 
Kas dan setara kas    721 
Pajak dibayar dimuka    5.811 
Biaya dibayar dimuka    187 
Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa    12.027 
Uang jaminan yang dapat dikembalikan    297 
Aset tetap, bersih    1.206 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan    195.159 
Hutang usaha    (3.556) 
Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa    (194.279) 
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar    (2.157) 
Hutang pajak    (1.098) 
Penyisihan imbalan karyawan    (299) 
Hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa    (2.315) 
 

Aset bersih yang diperoleh    12.313 
Kepemilikan yang diperoleh    30%  
 

 
Aset bersih yang diperoleh    3.694 
Bagian hak minoritas yang diambil oleh Perusahaan    8.619 
Properti pertambangan    544.265 
Goodwill    136.332 
Kewajiban pajak tangguhan, bersih    (136.332) 

 
Jumlah harga perolehan    556.578 
Kas dan setara kas yang diperoleh dari AKT      (721) 
Harga perolehan melalui pinjaman    (292.053) 
Harga perolehan melalui hutang    (75.191) 
 

Arus kas keluar bersih dari akuisisi anak perusahaan    188.613 
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3.  AKUISISI ANAK PERUSAHAAN (lanjutan) 
 
b. Akuisisi AKT di tahun 2009 

 
Pada 22 Desember 2009, Perusahaan mengakuisisi tambahan 69% kepemilikan saham di AKT seharga Rp 
1.107.031 (setara dengan AS$122,5 juta). Sebagai hasil dari transaksi tersebut, Perusahaan memiliki 99% 
kepemilikan saham di AKT. 
 

     2009  
  

Harga perolehan     1.107.031  
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh    (15.306) 
 
Properti pertambangan    1.091.725 

 
Rincian aset dan kewajiban yang diperoleh dari akuisisi adalah sebagai berikut: 
 
Uang muka dan biaya dibayar dimuka    40.569 
Kas dan setara kas    941 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya    19.367 
Piutang yang belum ditagih    17.100 
Pajak dibayar dimuka    69.039 
Uang jaminan yang dapat dikembalikan    56.234 
Persediaan    188.982 
Aset tetap, bersih    185.122 
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan    1.185.861 
Piutang lain-lain    577 
Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa    12.003 
Aset pajak tangguhan, bersih    50 
Hutang usaha    (228.485) 
Pinjaman    (1.360.531) 
Biaya yang masih harus dibayar    (60.164) 
Hutang pajak    (101.613) 
Hutang kepada pihak yang memilki hubungan istimewa    (5.924) 
Penyisihan imbalan karyawan    (3.822) 
 
Aset bersih yang diperoleh    15.306 
Kepemilikan yang diperoleh    99% 
 
Aset bersih yang diperoleh    15.153 
Bagian hak minoritas yang diambil oleh Perusahaan    153 
Properti pertambangan    1.091.725 
Goodwill    272.932 
Kewajiban pajak tangguhan, bersih    (272.932) 
 

Jumlah harga perolehan    1.107.031 
Kas dan setara kas yang diperoleh dari AKT    (941) 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya yang diperoleh dari AKT    (19.367) 

 Harga perolehan melalui pinjaman    (985.129) 
 

Arus kas keluar bersih dari akuisisi anak perusahaan    101.594 
 
c. Akuisisi BMS 
 

Pada 14 Mei 2008, Perusahaan mengakuisisi 99,99% kepemilikan saham di BMS dari PT Muara Kencana 
Abadi (”MKA”), entitas sepengendali. Perusahaan mencatat transaksi tersebut menggunakan metode 
penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) “Akuntansi untuk Transaksi Restrukturisasi 
Entitas Sepengendali”. 
 
     2008  
  
Harga perolehan melalui pembayaran kas    1.000 
Nilai buku aset bersih yang diperoleh    (1.000) 
 

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali    - 
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4. KAS DAN SETARA KAS 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Kas: 
Rupiah  425  266  355  161  - 
 
Jumlah kas  425  266  355  161  - 
 
Bank: 
Rupiah 
PT Bank Danamon Tbk.  2.338  735  4.308  2.343  1.024 
PT Bank CIMB Niaga Tbk.  796  911  101  -  - 
Commonwealth Bank of Australia  9  10  9  10  - 
 
Jumlah rekening Rupiah  3.143  1.656  4.418  2.353  1.024 
 
Dolar AS 
PT Bank Danamon Tbk.  2.481  5.352  3.043  2.662  1.080 
PT Bank CIMB Niaga Tbk.  27.175  18.580  9  -  - 
Commonwealth Bank of Australia  23  26  24  28  - 
 
Jumlah rekening Dolar AS  29.679  23.958  3.076  2.690  1.080 
 

Jumlah rekening di bank  32.822  25.614  7.494  5.043  2.104 
 
Deposito berjangka: 
Rupiah 
PT Bank Danamon Tbk.  1.406  4.823  144  395  - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk.  1.205  1.187  -  -  - 
 
Jumlah deposito berjangka Rupiah  2.611  6.010  144  395  - 
 
Dolar AS 
PT Bank Danamon Tbk.  1.544  5.113  179  -  - 
 
Jumlah deposito berjangka  
 Dolar AS  1.544  5.113  179  -  - 
 
Jumlah deposito berjangka  4.155  11.123  323  395  - 
   
   37.402  37.003  8.172  5.599  2.104 
 
Tidak ada kas dan setara kas pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. 
 
Tingkat suku bunga dari deposito berjangka di atas adalah sebagai berikut: 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Rupiah 4,5% - 7% 4% 4% 0,3% - 4,3% - 
Dolar AS 0,15% 0,1% - 2,0% 0,1% - 2,0% - - 

 
  
5. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Rupiah 
PT Bank CIMB Niaga Tbk.  20.335  23.192  21.217  -  - 
PT Bank Danamon Tbk.  2.011  571  1.434  -  - 
  
  22.346  23.763  22.651  -  - 
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5. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan) 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Dolar AS 
PT Bank CIMB Niaga Tbk.  26.090  23.147  13.988  -  -  
PT Bank Danamon Tbk.  18  23  -  -  - 
Raiffeisen Zentralbank      

Osterreich Ag (“RZB Bank”), 
cabang Singapura  40.939  -  -  -  - 

 
  67.047  23.170  13.988  -  - 
  
  89.393  46.933  36.639  -  - 
 
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan RZB Bank termasuk Debt 
Service Reserve Account (“DSRA”) untuk pembayaran cicilan beban bunga dan pokok hutang tiga bulanan yang 
akan jatuh tempo pada kuartal berikutnya dari tanggal neraca sesuai dengan surat perjanjian hutang dengan PT Bank 
CIMB Niaga Tbk. dan RZB Bank (lihat Catatan 18). 
 
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Danamon Tbk. merupakan escrow accounts untuk 
pembayaran cicilan hutang sewa guna usaha tiga bulanan kepada PT Buana Finance, sesuai dengan perjanjian 
sewa guna usaha antara BMS dan PT Buana Finance (lihat Catatan 19). 
 
Tidak ada kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

 
 
6. PIUTANG USAHA 

 
 a. Piutang usaha  
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Pihak ketiga: 
Glencore International AG  
 (AS$11.278.983)  102.447  -  -  -  - 

 
Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut 

 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
0 – 30 hari  102.447  -  -  -  - 
31 – 60 hari  -  -  -  -  - 
> 61 hari  -  -  -  -  - 
  
  102.447  -  -  -  - 
 
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 

  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Dolar AS  102.447  -  -  -  - 

 
Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan 
piutang tidak tertagih. 
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DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) 
 
 b. Piutang yang belum ditagih  

 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 
  Pihak ketiga:  

 Glencore International AG 
 (30 Juni 2010: 
 AS$19.327.755; 
 31 Desember 2009:  
 AS$1.819.146)  175.554  -  17.100  -  - 
 

Piutang yang belum ditagih merupakan penjualan batubara ke Glencore International AG yang faktur 
penjualannya belum diterbitkan pada tanggal neraca konsolidasian. 
 
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 

  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Dolar AS  175.554  -  17.100  -  - 
 
Manajemen berpendapat bahwa piutang yang belum ditagih dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak 
diperlukan penyisihan piutang tidak tertagih. 
 
Piutang usaha dan piutang yang belum ditagih telah dijaminkan untuk pinjaman (lihat Catatan 18). 

 
 c.  Piutang lain-lain 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Pihak ketiga: 
 Glencore International AG  -  2.826  -  -  - 
 

Piutang lain-lain merupakan penjualan batubara ke Glencore International AG selama periode percobaan 
produksi yang berakhir pada 15 September 2009.  

 
 

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

  
Uang muka untuk pemasok  226.431  23.881  39.008  11.224  - 
Biaya dibayar dimuka  128  1.856  1.693  1.221  - 
Biaya royalti dibayar dimuka  -  4.697  -  19.150  - 
Lain-lain  -  -  28  299  - 
 
  226.559  30.434  40.729  31.894  - 
 
Uang muka untuk pemasok merupakan pembayaran uang muka untuk pembelian peralatan, sewa, pembangunan 
infrastruktur, jasa pengeboran dan kegiatan operasional. 
 
Biaya dibayar dimuka merupakan sewa ruang kantor dan biaya asuransi yang dibayar dimuka. 
  
Biaya royalti dibayar dimuka merupakan pembayaran royalti untuk contoh bahan tambang yang diambil dan dikirim 
oleh AKT selama periode percobaan produksi yang berakhir pada 15 September 2009. 
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8. PERSEDIAAN 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

  
Persediaan batubara  235.291  -  176.475  -  - 
Suku cadang dan material  5.895  1.233  3.662  5.973  - 
Bahan bakar  11.744  26.568  3.641  1.113  - 
Bahan peledak  635  -  759  -  - 
 
  253.565  27.801  184.537  7.086  - 
 
Manajemen Grup berpendapat bahwa semua persediaan dapat digunakan atau dijual, sehingga tidak diperlukan 
penyisihan untuk persediaan usang. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2010, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen Grup berpendapat bahwa biaya 
asuransi untuk persediaan melampaui manfaat dari persediaan. Manajemen Grup menyadari risiko yang terkait 
dengan tidak adanya asuransi untuk persediaannya. 
 
Persediaan telah dijaminkan untuk pinjaman (lihat Catatan 18). 

 
 

9. UANG JAMINAN YANG DAPAT DIKEMBALIKAN 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Pihak ketiga: 
PT United Tractor Tbk.  39.815  -  -  -  - 
PT Prima Traktor Indonusa  26.755  30.119  27.689  32.254  - 
PT Mega Persada Utama  11.803  -  -  -  - 
PT Buena Persada Mining Services  11.057  -  -  -  - 
PT Neo Bisnis Niaga  -  26.706  24.551  -  - 
PT Trakindo Utama  -  -  3.856  -  - 
Lain-lain  133  310  138  417  - 
  
  89.563  57.135  56.234  32.671  - 
 
Uang jaminan yang dapat dikembalikan merupakan pembayaran uang jaminan kepada kontraktor-kontraktor dan 
dapat dikembalikan pada saat kontrak dengan kontraktor-kontraktor tersebut berakhir. 
 
Manajemen Grup berpendapat bahwa uang jaminan yang dapat dikembalikan dapat ditagih seluruhnya sehingga 
tidak diperlukan adanya penyisihan untuk penghapusan. 
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10. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Biaya eksplorasi dan  
 pengembangan yang  
 ditangguhkan sehubungan 
 dengan area produksi yang  
 telah mencapai tahap 
 komersial –Blok Kohong: 
Nilai tercatat – saldo awal  1.170.572  -  959.074  -  - 
Penambahan  -  -  211.498  -  - 
   1.170.572  -  1.170.572  -  - 
Dikurangi:  
Akumulasi amortisasi  (30.061)  -  (11.701)  -  - 
Selisih karena penjabaran kurs  (37.472)  -  -  -  - 
 
Nilai tercatat – saldo akhir  1.103.039  -  1.158.871  -  - 
 
Biaya eksplorasi dan  
 pengembangan yang 
 ditangguhkan sehubungan  
 dengan area of interest yang 
 pada tanggal neraca belum 
 mencapai tahap produksi 
 secara komersial: 
Nilai tercatat – saldo awal  
 - Blok Kohong  -  959.074  959.074  -  - 
 - Blok Telakon  -  -  -  -  - 
Penambahan: 
 - Blok Kohong  -  121.482  211.498  959.074  - 
 - Blok Telakon  -  -  -  -  - 
Area yang telah mencapai tahap 
 produksi secara komersial:  
 - Blok Kohong  -  -  (1.170.572)  -  - 
Nilai tercatat – saldo akhir 
 - Blok Kohong  -  -  -  959.074  - 
 - Blok Telakon  -  -  -  -  - 
 
   -  1.080.556  -  959.074  - 
  
   1.103.039  1.080.556  1.158.871  959.074  - 
 
 
Selama periode enam bulanan yang berakhir pada 30 Juni 2010, beban amortisasi sejumlah Rp 18.360 (30 Juni 
2009: Rp Nihil (tidak diaudit)) dibebankan ke laporan laba/(rugi) konsolidasian. Selama tahun yang berakhir 31 
Desember 2009, beban amortisasi sejumlah Rp 11.701 (31 Desember 2008 dan 2007: Rp Nihil) dibebankan pada 
laporan laba/(rugi) konsolidasian.  
 
Tidak ada kapitalisasi biaya pinjaman selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010. Biaya pinjaman yang 
dikapitalisasi ke dalam biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan selama enam bulan yang berakhir 30 
Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 sejumlah masing-masing Rp 948 (tidak diaudit) dan Rp 
1.782 (untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007: Rp Nihil).  
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11. ASET TETAP  
 

  30 Juni 2010  
               Selisih   
               karena  
  Saldo            penjabaran            Saldo  
 1 Januari 2010 Penambahan  Transfer  Pengurangan  kurs       30 Juni 2010  

 
Harga perolehan 
 
Kepemilikan langsung: 
Infrastruktur  159.410   19.096  2.771   -  (5.880)  175.397 
Peralatan komunikasi  385   -  -   -  (13)  372 
Komputer  1.268   -  -   -  (43)  1.225 
Peralatan dan  
 perlengkapan kantor  1.505   11  -   -  (50)  1.466 
Kendaraan  757   164  -   -  (25)  896 
Alat berat  638.299   104.672  -   -  (1.208)  741.763 
Gedung  46.657   -  -  -  -  46.657 
 

     848.281   123.943  2.771  -  (7.219)  967.776  
Aset sewa guna 
 usaha:   
 Alat berat  35.315   24.070  -  -  -  59.385 
 Kendaraan  8.310   5.940  -  -  -  14.250 
Aset dalam  
 penyelesaian  5.046   -  (2.771)   (2.288)  13  - 
 
 
    896.952   153.953  -  (2.288)   (7.206)  1.041.411 
 
Akumulasi penyusutan  
 
Kepemilikan langsung: 
Infrastruktur  (9.963)   (5.319)  -   -  397  (14.885) 
Peralatan komunikasi   (262)   (12)  -   -  9  (265) 
Komputer  (973)   (103)  -   -  34  (1.042) 
Peralatan dan  
 perlengkapan kantor  (1.411)   (23)  -   -  48  (1.386) 
Kendaraan  (651)   (68)  -   -  22  (697) 
Alat berat  (142.371)   (80.817)  -   -  445  (222.743) 
Gedung  (9.721)   (4.695)  -  -  -  (14.416) 

  
     (165.352)   (91.037)  -  -  955  (255.434)  

Aset sewa guna 
 usaha:  
 Alat berat  (1.629)   (6.734)  -  -  -  (8.363) 
 Kendaraan  (2.095)   (2.325)  -  -  -  (4.420) 
 
    (169.076)   (100.096)  -  -  955   (268.217) 
 
Nilai buku bersih  727.876           773.194 
 

  30 Juni 2009 (tidak diaudit)   
               Selisih 
               karena    Saldo 
    Saldo         penjabaran   30 Juni  
   1 Januari 2009  Penambahan  Pengurangan  kurs   2009  

Harga perolehan  
 
Kepemilikan langsung: 
Peralatan komunikasi     449  -  -  (30)  419 
Komputer     1.477  -  -  (98)  1.379 
Peralatan dan perlengkapan kantor   1.753  -  -  (115)  1.638 
Kendaraan    881  -  -  (57)  824 
Alat berat    295.044  218.091  -  (3.213)  509.922 
Gedung    49.504  110.634   -  -   160.138 

 
    349.108  328.725  -  (3.513)  674.320 

Aset dalam penyelesaian    2.288  -  -  -  2.288 
Aset sewa guna usaha     
 Kendaraan     -  8.310  -  -  8.310 

 
     351.396  337.035   -  (3.513)   684.918 
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11. ASET TETAP (lanjutan) 
  30 Juni 2009 (tidak diaudit) (lanjutan)   

               Selisih 
               karena    Saldo 
    Saldo         penjabaran   30 Juni  
   1 Januari 2009  Penambahan  Pengurangan  kurs   2009  

Akumulasi penyusutan      
 
Kepemilikan langsung: 
Peralatan komunikasi  (196) (57) - 17 (236)  
Komputer  (693) (292) - 67 (918) 
Peralatan dan perlengkapan kantor  (972) (340) - 92 (1.220)  
Kendaraan  (563) (111) - 45 (629)  
Alat berat  (24.035) (45.168) - 487 (68.716) 
Gedung    (1.034)  (4.694)  -  -  (5.728) 
 
   (27.493)  (50.662) -  708 (77.447) 
Aset sewa guna usaha   
 Kendaraan   -  -  -  -  - 
 
     (27.493)  (50.662)  -  708  (77.447) 
 
Nilai buku bersih   323.903        607.471 

 
 
  31 Desember 2009  

               Selisih 
               karena   Saldo 
     Saldo         penjabaran  31 Desember  
    1 Januari 2009  Penambahan   Pengurangan  kurs   2009  

Harga perolehan  
 
Kepemilikan langsung: 
Infrastruktur     -  161.140   -  (1.730)  159.410  
Peralatan komunikasi     449   -  -  (64)  385 
Komputer    1.477  -  -  (209)  1.268 
Peralatan dan perlengkapan kantor   1.753  -  -  (248)  1.505 
Kendaraan    881  -  -  (124)  757 
Alat berat    295.044  349.963  -  (6.708)  638.299 
Gedung    49.504  2.049   (4.896)  -   46.657 

 
     349.108  513.152  (4.896)  (9.083)  848.281   

Aset sewa guna usaha     
 Alat berat     -  35.315  -  -  35.315 
 Kendaraan     -  8.310  -  -  8.310 
Aset dalam penyelesaian    2.288  2.788  -  (30)  5.046 

 
     351.396  559.565   (4.896)  (9.113)   896.952 
  

Akumulasi penyusutan 
      
Kepemilikan langsung: 
Infrastruktur  - (11.021) - 1.058 (9.963) 
Peralatan komunikasi  (196) (103) - 37 (262) 
Komputer  (693) (494) - 214 (973) 
Peralatan dan perlengkapan kantor  (972) (638) - 199 (1.411) 
Kendaraan  (563) (186) - 98 (651) 
Alat berat  (24.035) (119.513) - 1.177 (142.371) 
Gedung    (1.034)  (9.680)  993  -  (9.721) 
 
   (27.493)  (141.635) 993  2.783 (165.352)  
Aset sewa guna usaha   
 Alat berat     -  (1.629)  -  -  (1.629) 
 Kendaraan     -  (2.095)  -  -  (2.095) 
 
     (27.493)  (145.359)  993  2.783  (169.076) 
 
Nilai buku bersih   323.903        727.876 
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11. ASET TETAP (lanjutan) 
  31 Desember 2008  

               Selisih 
               karena    Saldo 
  Saldo            penjabaran 31 Desember  
 1 Januari 2008  Penambahan   Akuisisi   Pengurangan  kurs   2008  

 
Harga perolehan 
 
Kepemilikan langsung: 
Peralatan komunikasi  -  230  233  (62)  48  449 
Komputer  -  916  556  (110)  115  1.477 
Peralatan dan  
 perlengkapan 
 kantor  -  127  1.405  (70)  291  1.753 
Kendaraan  -  647  296  -  (62)  881 
Alat berat  -  295.074  3  (34)  1  295.044 
Gedung   -  49.504  -  -  -  49.504 
 
   -  346.498  2.493  (276)  393  349.108 
Aset dalam  
 penyelesaian  -  2.288  -  -  -  2.288 
 
   -  348.786  2.493  (276)  393  351.396 

 
Akumulasi  
 Penyusutan 
      
Kepemilikan langsung: 
Peralatan komunikasi  -  (74)  (119)  32  (35)  (196) 
Komputer  -  (362)  (282)  57  (106)  (693) 
Peralatan dan 
 perlengkapan 
 kantor  -  (123)  (717)  31  (163)  (972) 
Kendaraan  -  (319)  (168)  -  (76)  (563) 
Alat berat  -  (24.003)  (2)  2  (32)  (24.035) 
Gedung  -  (1.034)  -  -  -  (1.034) 
 
   -  (25.915)  (1.288)  122  (412)  (27.493) 

    
Nilai buku bersih  -       323.903 
 
 
Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 
  

Beban pokok penjualan  100.035  -  16.261  -  - 
Biaya eksplorasi dan 
 pengembangan yang   
 ditangguhkan  -  50.422  128.762  24.569  - 
Beban operasi  61  240  336  1.346  - 
 
  100.096  50.662  145.359  25.915  - 
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11. ASET TETAP (lanjutan) 
 
Perhitungan kerugian pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut: 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Harga perolehan  2.288  -  4.896  276  - 
Akumulasi penyusutan  -  -  (993)  (122)  - 
 
Nilai buku aset tetap  2.288  -  3.903  154  - 
Penerimaan dari pelepasan  
 aset tetap  (2.288)  -  -  -  - 
 
Kerugian atas pelepasan aset 
 tetap  -  -  3.903  154  - 
 
Selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010, BMS menjual Trammels senilai Rp 2.288 ke PT Eka 
Tambang Utama, pihak yang memiliki hubungan istimewa, pada harga perolehan. Lihat Catatan 26g untuk rincian 
transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.  
 
Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal neraca, dengan rincian sebagai 
berikut: 
  30 Juni   Persentase   Estimasi  
  2009   penyelesaian   penyelesaian  
  (tidak diaudit) 
 
Trammels  2.288  50%    31 Mei 2010 
 

31 Desember   Persentase   Estimasi  
  2009   penyelesaian   penyelesaian  
  
Conveyor barge loader  2.758  50%    31 Mei 2010 
Trammels  2.288  50%  31 Mei 2010 
  
  5.046 
 
  31 Desember   Persentase   Estimasi  
  2008   penyelesaian   penyelesaian  
  
Trammels  2.288  50%    31 Mei 2010 
 
Semua aset dalam penyelesaian di atas telah selesai di bulan Mei 2010. 
 
Semua aset tetap diatas dimiliki Grup secara legal dan memiliki bukti kepemilikan yang sah. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2010, seluruh aset tetap Grup telah diasuransikan atas property all risks, kerusakan mesin, 
gangguan usaha, kerusakan yang material, kewajiban umum komprehensif, kewajiban operasi terminal, dan 
kerusakan atas peralatan dan kendaraan sampai dengan Rp 933.277 (30 Juni 2009: Rp Nihil (tidak diaudit); 31 
Desember 2009: Rp 933.277, 31 Desember 2008 dan 2007: Rp Nihil). Manajemen berpendapat bahwa seluruh aset 
tetap pada tanggal 30 Juni 2010 telah diasuransikan secara memadai. 
 
Aset tetap telah dijaminkan untuk pinjaman (lihat Catatan 18). Aset sewa guna usaha telah dijaminkan untuk hutang 
sewa guna usaha (lihat Catatan 19). 
 
Pada tanggal 30 Juni 2010, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset tetap berdasarkan 
laporan penilaian properti oleh penilai independen, KJPP Nirboyo A., Dewi A., & Rekan tertanggal 29 Juli 2010. 
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DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
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(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

12. PROPERTI PERTAMBANGAN  
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Harga perolehan 
Saldo awal  1.635.990  544.265  544.265  -  - 
Akuisisi  -  -  1.091.725  544.265  - 
 
  1.635.990  544.265  1.635.990  544.265  - 
 
Akumulasi amortisasi       
Saldo awal  (13.633)  -  -  -  - 
Penambahan  (27.972)  -  (13.633)  -  - 
 
  (41.605)  -  (13.633)  -  - 
  
  1.594.385  544.265  1.622.357  544.265  - 
 
Properti pertambangan merupakan saldo yang timbul karena akuisisi atas saham AKT sebagai akibat dari penilaian 
wajar atas aset bersih yang diperoleh pada tanggal akuisisi (lihat Catatan 3). 
 
Amortisasi yang dibebankan ke laporan laba/(rugi) konsolidasian selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 
Juni 2010 sejumlah Rp 27.972 (30 Juni 2009: Rp Nihil (tidak diaudit), tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009: 
Rp 13.633, 31 Desember 2008 dan 2007: Rp Nihil). 

 
 
13. GOODWILL 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Harga perolehan 
Saldo awal  409.264  136.332  136.332  -  - 
Akuisisi  -  -  272.932  136.332  - 
 
  409.264  136.332  409.264  136.332  - 
Akumulasi amortisasi 
Saldo awal  (34.030)  (6.970)  (6.970)  -  - 
Penambahan  (10.423)  (3.402)  (27.060)  (6.970)  - 
 
  (44.453)  (10.372)  (34.030)  (6.970)  - 
 
  364.811  125.960  375.234  129.362  - 

  
Saldo goodwill berasal dari akuisisi atas saham AKT (lihat Catatan 3). 
 
Amortisasi yang dibebankan ke laporan laba/(rugi) konsolidasian selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 
Juni 2010 sejumlah Rp 10.423 (30 Juni 2009: Rp 3.402 (tidak diaudit), tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009: 
Rp 27.060, 31 Desember 2008: Rp 6.970 dan 31 Desember 2007: Rp Nihil). 

 
 
14. MODAL SAHAM 

 
Pemegang saham Perusahaan, jumlah kepemilikan saham dan hal lain yang terkait adalah sebagai berikut: 
 
       30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009  
       Jumlah   Persentase 
  Pemegang saham     lembar saham   kepemilikan   Jumlah  
 
PT Republik Energi     12.699.875  99,9999%  126.999 
PT Muara Kencana Abadi     125  0,0001%  1 
 
       12.700.000  100%  127.000 
 
       30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008  
       Jumlah   Persentase 
  Pemegang saham     lembar saham   kepemilikan   Jumlah  
 
PT Republik Energi     12.499.875  99,999%  124.999 
PT Muara Kencana Abadi     125  0,001%  1 
 
       12.500.000  100%  125.000 
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14. MODAL SAHAM (lanjutan) 
    
       31 Desember 2007  
       Jumlah   Persentase 
  Pemegang saham     lembar saham   kepemilikan   Jumlah  
 
PT Republik Energi     99.999  99,999%  999 
PT Muara Kencana Abadi     1  0,001%  1 
 
       100.000  100%  1.000 
 
Sesuai dengan Resolusi Pemegang Saham tertanggal 23 Desember 2009 dan Akta Notaris Putut Mahendra, S.H. 
No. 25 tertanggal 29 Juni 2010, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal saham 
dengan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan dengan mengkonversikan pinjaman Perusahaan dari PT 
Republik Energi sebesar Rp 100.000 menjadi modal saham dan tambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp 
2.000 dan Rp 98.000 (lihat Catatan 26c). Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.10-19289. TH.2010 tertanggal 29 Juli 2010. 
 
Berdasarkan Akta Notaris No. 81 of Humberg Lie, SH, SE, MKn tertanggal 24 Juni 2008, pemegang saham 
Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan menerbitkan 12.400.000 lembar saham 
baru dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000 (nilai penuh) per lembar saham. 

 
 
15. CADANGAN UMUM 

 
Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan 
cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. 
Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2010 Perusahaan belum 
membentuk cadangan umum sesuai dengan undang-undang tersebut dikarenakan masih dalam posisi akumulasi 
kerugian. 
 

 
16. HUTANG USAHA 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Pihak ketiga: 
Sewa peralatan  88.289  36.545  186.978  240.160  - 
Pembelian peralatan  29.540  89.601  63.878  29.830  - 
Transportasi  24.368  2.424  -  2.052  - 
Jasa konsultan dan profesional  11.087  4.950  3.262  4.924  - 
Makanan  6.549  1.097  6.564  3.365  - 
Ongkos angkut  3.762  -  25.163  7.216  - 
Jasa pengeboran  -  -  -  1.394  - 
Lain-lain (dibawah Rp 1.000)  19.311  5.389  6.518  17.626  - 
  
  182.906  140.006  292.363  306.567  - 

 
Seluruh saldo hutang usaha merupakan hutang kepada pihak ketiga seperti PT Liebherr Indonesia Perkasa, 
Contrans International Logistic Pte Ltd., PT Prima Traktor Indonusa, PT Jakarta International Machine Center, PT 
Trakindo Utama dan PT Mitramulti Yasatama (lihat Catatan 28). Grup tidak memberikan jaminan terhadap hutang-
hutang tersebut. 

 
Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 

 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Rupiah  133.177  34.818  83.524  33.318  - 
Dolar AS  49.729  105.188  208.839  273.249  - 
 
  182.906  140.006  292.363  306.567  - 
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16. HUTANG USAHA (lanjutan) 
 
Analisis umur hutang usaha adalah sebagai berikut: 

 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
1– 30 hari  22.488  113.114  22.382  156.968  - 
31 – 60 hari  70.605  4.282  11.438  52.160  - 
> 61 hari  89.813  22.610  258.543  97.439  - 
 
  182.906  140.006  292.363  306.567  - 

 
 
17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 
  

Royalti  156.407  -  14.075  -  - 
Bahan bakar  46.742  -  -  -  - 
Sewa peralatan  35.934  7.974  21.964  115.019  - 
Penalti  17.526  -  11.858  -  - 
Bunga  15.416  2.994  20.744  -  - 
Biaya karyawan  9.083  1.068  790  -  - 
Iuran tetap  1.569  -  272  -  - 
Sewa tongkang dan kendaraan  557  -  244  3.830  - 
Jasa profesional  -  -  1.787  10.141  - 
Pembangunan dan pemeliharaan 
 jalan -  -  -  15.953  - 
Makanan  -  -  -  3.285  - 
Biaya transportasi  -  -  -  2.800  - 
Lain - lain  6.341  9.002  3.198  18.796  - 
  
  289.575  21.038  74.932  169.824  - 

 
 

18. PINJAMAN 
 

a. Pinjaman 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

  
 Rupiah 

PT Bank CIMB Niaga Tbk.  
 (“CIMB Niaga”)   402.171  428.504  437.334  -  - 
 
PT Sinarmas Sekuritas 
(“Sinarmas”) – Surat Promes   600.000  -  600.000  -  - 
Dikurangi:  
 Bagian diskonto yang belum 
 diamortisasi  (46.486)  -  (97.875)  -  - 
    553.514  -  502.125  -  - 
  
Dolar AS 
CIMB Niaga, setelah dikurangi 
 biaya keuangan yang belum 
 diamortisasi sebesar  
 Rp 4.677 (Rp 7.215 pada  
 30 Juni 2009 (tidak diaudit) 
 ,Rp 5.883 pada 31 Desember  
 2009 dan Rp Nihil pada  
 31 Desember 2008 dan  
 2007)  774.719  370.624  344.058  -  - 

227



PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 34 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

18. PINJAMAN (lanjutan) 
 

a. Pinjaman (lanjutan) 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Raiffeisen Zentralbank  
 Osterreich AG (“RZB Bank”),  
 cabang Singapura, setelah 
 dikurangi biaya keuangan 
 yang belum diamortisasi 
 sebesar Rp 18.923  
 (Rp Nihil pada 30 Juni 
 2009 (tidak diaudit) 
 ,31 Desember 2009 
 , 2008 dan 2007)  687.924  -  761.400  -  - 
  
    2.418.328  799.128  2.044.917  -  - 
Dikurangi: 
Bagian yang akan jatuh 
 tempo dalam waktu satu 
 tahun  (1.162.867)  (20.100)  (735.452)  -  - 
  
Bagian jangka panjang  1.255.461  779.028  1.309.465  -  - 
 
Sinarmas  
 
Pada tanggal 17 Desember 2009, Perusahaan, Sinarmas dan PT Republik Energi (pemegang saham 
Perusahaan) sepakat mengadakan perjanjian pembelian surat promes dimana Perusahaan menerbitkan 
sebuah Senior Secured Promissory Notes (“Notes”) dengan nilai nominal Rp 600.000. Notes tersebut dibeli 
Sinarmas pada tingkat harga Rp 500.000. Notes akan jatuh tempo 12 bulan dari tanggal Notes dengan tingkat 
suku bunga 20% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu. Bunga terhutang pada tanggal jatuh tempo. 
 
Notes ini dijaminkan dengan: 
- Jaminan perusahaan dari PT Republik Energi; 
- 24% saham AKT yang dimiliki Perusahaan; 
- Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi. 
 
Beberapa persyaratan-persyaratan penting  yang diwajibkan dalam Notes adalah sebagai berikut: 
- Pada saat perpanjangan pertama, Perusahaan wajib, jika diperbolehkan oleh undang-undang dan kontrak, 

menempatkan hak tanggungan kedua atas saham dan/atau harta lainnya, milik AKT dan BMS untuk 
kepentingan Sinarmas. 

- Perusahaan tidak dapat membayar hutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dan menjaminkan 
atau mengalihkan aset-aset Perusahaan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan Sinarmas, kecuali 
jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Kreditur Senior. 

 
Kreditur Senior terdiri dari CIMB Niaga dan RZB Bank, keduanya merupakan kreditur dari BMS dan AKT. 
 
CIMB Niaga 
 
(i) Perjanjian Fasilitas Kredit - AKT dan BMS 
 

Pada tanggal 19 Maret 2009, AKT dan BMS mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan CIMB Niaga 
sebesar AS$25.500.000 dan Rp 299.574 untuk AKT dan AS$12.000.000 dan Rp 140.976 untuk BMS.  
Pinjaman ini memiliki jangka waktu 30 bulan.  Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 12,5% per tahun untuk 
saldo dalam Dolar AS, dan 16% per tahun untuk saldo dalam Rupiah, dan dapat disesuaikan dari waktu ke 
waktu, dan dibayarkan setiap bulannya.   
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18. PINJAMAN (lanjutan) 
 

a. Pinjaman (lanjutan) 
 
CIMB Niaga (lanjutan) 
 
(i) Perjanjian Fasilitas Kredit - AKT dan BMS (lanjutan) 
 

Berdasarkan perjanjian yang Diubah dan Dinyatakan Kembali yang ditandatangani antara CIMB Niaga dan 
AKT dan BMS pada tanggal 16 Desember 2009, jangka waktu pinjaman diubah dengan jadwal pembayaran 
dimulai dari 31 Maret 2010 dan berakhir 31 Desember 2012. Berdasarkan perubahan perjanjian ini, tingkat 
suku bunga diubah menjadi 9,75% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar AS, dan 15% per tahun untuk 
pinjaman dalam Rupiah. 

 
Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan-jaminan (bersifat pari pasu dengan fasilitas RZB Bank, sesuai 
dengan Intercreditor and Security Sharing Agreement, lihat Catatan 28b), sebagai berikut: 
- Jaminan perusahaan dari Perusahaan dan PT Republik Energi; 
- 99,99% saham BMS yang dimiliki Perusahaan dan 0,01% saham BMS yang dimiliki PT Republik Energi; 
- 76% saham AKT yang dimiliki Perusahaan; 
- Piutang AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai AS$104.000.000; 
- Persediaan AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai AS$104.000.000; 
- Aset tetap AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai AS$104.000.000; 
- Klaim asuransi AKT dan BMS dengan nilai pertanggungan sampai AS$104.000.000; 
- Akun Debt Service Reserve Account (“DSRA”); dan 
- Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi. 
 
Beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam fasilitas ini adalah: 
- AKT dan BMS diharuskan memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu sepanjang jangka waktu pinjaman 

sebagai berikut: 
 a) Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 3,1:1, 1,1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah 

modal pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-
turut; 

 b) Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 2,0:1, 1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah 
penghasilan sebelum pajak penghasilan, beban bunga, beban depresiasi dan amortisasi (”EBITDA”) 
pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut; 
dan 

 c) Rasio EBITDA terhadap jumlah pinjaman tidak boleh kurang dari 1,5:1 sepanjang jangka waktu 
pinjaman pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012. 

 
 Rasio-rasio keuangan diatas harus dipenuhi oleh AKT dan BMS sejak periode pertama pengukuran 

rasio pada 31 Desember 2010. 
 
- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CIMB Niaga, AKT dan BMS dibatasi untuk menjaminkan atau 

mengalihkan aset-aset material, memperolah pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya, kecuali untuk 
pinjaman dalam bentuk pre-shipment financing, melakukan perubahan pemegang saham pengendali, 
melakukan perubahan atas usaha utama, melakukan pembayaran atas hutang piutang afiliasi kecuali 
yang berhubungan dengan sewa antar perusahaan afiliasi, mengumumkan dan membagikan dividen 
selama Perusahaan belum menjadi perusahaan terbuka atau menjadi bagian dari perusahaan terbuka 
dan menerbitkan obligasi. 

 
(ii) Perjanjian Letter of Credit Domestik - AKT 

 
Pada 4 Februari 2009 dan berdasarkan amandemen terakhir tertanggal 3 Februari 2010, AKT 
mengadakan perjanjian letter of credit domestik dengan CIMB Niaga, dimana CIMB Niaga bersedia untuk 
menyediakan fasilitas letter of credit kepada AKT dengan jumlah maksimal sebesar Rp 50.500 untuk 
membiayai pembelian bahan bakar minyak. Fasilitas ini tersedia hingga 3 Februari 2011.  Pada tanggal 30 
Juni 2010, Grup belum menggunakan fasilitas letter of credit domestik ini. 
 
Dalam perjanjian ini, AKT dibatasi, diantaranya, untuk menjual atau melepas aset-aset diluar kegiatan 
bisnis normal, mengumumkan dan membagi dividen kecuali diwajibkan oleh peraturan pasar modal, 
mengubah struktur pemegang saham (selain penerbitan saham baru ke pemegang saham pengendali), 
melakukan reorganisasi perusahaan melalui merger, konsolidasi atau akuisisi, membayar kembali hutang 
pemegang saham atau melakukan investasi dalam bentuk pengeluaran modal baru, tanpa mendapat 
persetujuan tertulis sebelumnya dari CIMB Niaga. 
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18. PINJAMAN (lanjutan) 
 

a. Pinjaman (lanjutan) 
 

CIMB Niaga (lanjutan) 
 
(ii) Perjanjian Letter of Credit Domestik – AKT (lanjutan) 

 
Jaminan untuk fasilitas ini (bersifat pari pasu dengan fasilitas RZB Bank, sesuai dengan Intercreditor and 
Security Sharing Agreement, lihat Catatan 28b) sebagai berikut: 
- Menempatkan jaminan tunai dalam rekening Bank AKT di CIMB Niaga minimal senilai 30% dari nilai 

pembukaan fasilitas; dan 
- Piutang dari penjualan batubara ke Glencore. 

 
(iii) Perjanjian Fasilitas Kredit Ekspor - AKT  

 
Pada tanggal 15 Januari 2010, AKT dan CIMB Niaga menandatangani perjanjian fasilitas ekspor. 
Berdasarkan perjanjian ini CIMB Niaga memberikan fasilitas hingga senilai AS$20.000.000 kepada AKT. 
Fasilitas ini terdiri atas fasilitas ekspor, fasilitas pinjaman revolving dan fasilitas Letter of Credit yang 
bertujuan untuk membiayai aktivitas bisnis AKT. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9,75%, yang dapat 
disesuaikan setiap saat dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011. Bunga terhutang setiap 
bulan.  
 
Berdasarkan perjanjian ini, AKT dibatasi dalam struktur pemegang saham, tidak diperkenankan untuk 
membagikan dividen atau saham bonus pada para pemegang saham dan pembatasan pembayaran 
semua pinjaman yang berasal dari pemegang saham dan pihak yang memiliki hubungan istimewa selama 
fasilitas dari perjanjian ini masih belum dilunasi.  
 
Jaminan untuk fasilitas ini (bersifat pari pasu dengan fasilitas RZB Bank, sesuai dengan Intercreditor and 
Security Sharing Agreement, lihat Catatan 28b) sebagai berikut: 
- Jaminan perusahaan dari PT Republik Energi dan Perusahaan;  
- Piutang AKT sampai dengan AS$10.000.000; 
- Persediaan AKT sampai dengan AS$10.000.000; dan 
- Jaminan – jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi. 

 
(iv) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Investasi - BMS  

 

Pada tanggal 26 Mei 2010, CIMB Niaga memberikan Fasilitas Pinjaman Investasi kepada BMS sebesar 
AS$42.000.000 untuk membiayai pembelian penambahan alat berat dengan tingkat suku bunga sebesar 
7,75% per tahun. Bunga terhutang setiap bulan. Jatuh tempo fasilitas kredit ini 42 bulan terhitung sejak 
tanggal perjanjian.  
 
Aset tetap yang dibiayai dari fasilitas kredit ini dan jaminan dari Perusahaan dan PT Republik Energi, serta 
jaminan dari pihak-pihak yang terafiliasi, dijadikan sebagai jaminan kredit ini.  
 
Berdasarkan perjanjian ini, BMS dibatasi dalam memperoleh pinjaman atau garansi dari pihak ketiga 
manapun selain fasilitas pre-shipment. BMS juga dibatasi dalam pengumuman dividen, menjual, transfer 
atau melepas aset tetap dengan nilai diatas AS$2 juta dan melakukan perubahan dalam struktur 
pemegang saham. 
 

 
RZB Bank 
 
Pada tanggal 17 Desember 2009, AKT mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman dengan RZB Bank sebesar 
AS$81.000.000.  Fasilitas ini digunakan untuk mendanai kembali dana yang telah dikeluarkan Perusahaan 
untuk biaya sebelum produksi, eksplorasi dan pengembangan infrastruktur di AKT. Jangka waktu fasilitas ini 
adalah 36 bulan, dengan jadwal pembayaran triwulanan dimulai sejak 31 Maret 2010. Tingkat bunga atas 
fasilitas ini adalah 9,5% diatas biaya modal rata-rata tertimbang Dolar AS per tahun, yang dibayarkan setiap 
bulannya.  Bunga rata-rata yang dibebankan selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan 
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 sebesar masing-masing 11,2% dan 9,5% (30 Juni 2009, 31 
Desember 2008 dan 2007: Rp Nihil). 
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18. PINJAMAN (lanjutan) 
 

a. Pinjaman (lanjutan) 
 
RZB Bank (lanjutan) 

 
Jaminan untuk fasilitas RZB ini (bersifat pari pasu dengan fasilitas CIMB Niaga, sesuai dengan Intercreditor and 
Security Sharing Agreement, lihat Catatan 28b) sebagai berikut: 
- 76% saham AKT yang dimiliki Perusahaan; 
- Jaminan perusahaan dari Perusahaan dan PT Republik Energi; 
- Piutang AKT dengan nilai pertanggungan sampai AS$20.000.000; 
- Persediaan AKT dengan nilai pertanggungan sampai AS$35.000.000; 
- Klaim asuransi AKT dengan nilai pertanggungan sampai AS$75.000.000; 
- Kontrak jual beli AKT dengan nilai pertanggungan sampai AS$15.000.000; dan 
- Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi. 
 
Beberapa persyaratan-persyaratan penting  yang diwajibkan dalam fasilitas RZB Bank adalah sebagai berikut: 
a. AKT diharuskan memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu sepanjang jangka waktu pinjaman sebagai berikut: 

(i)  Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 3,1:1, 1,1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah modal 
pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut; 

(ii) Jumlah pinjaman secara keseluruhan tidak boleh melebihi 1,75:1, 1:1 dan 0,5:1 kali dari jumlah 
penghasilan sebelum pajak penghasilan, beban bunga, beban depresiasi dan amortisasi (”EBITDA”) 
pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut; dan 

(iii) Rasio EBITDA terhadap jumlah pinjaman tidak boleh kurang dari 1,5:1 sepanjang jangka waktu 
pinjaman pada periode pengukuran rasio tersebut di akhir tahun 2010, 2011 dan 2012. 

 
Rasio-rasio keuangan diatas harus dipenuhi oleh AKT sejak periode pertama pengukuran rasio pada 31 
Desember 2010. 

 
b. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari RZB Bank, AKT dibatasi untuk menjaminkan atau mengalihkan aset-

aset material, memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya, kecuali pinjaman dalam bentuk pre-
shipment financing, melakukan perubahan pemegang saham pengendali, melakukan perubahan atas usaha 
utama, melakukan pembayaran atas hutang piutang afiliasi kecuali yang berhubungan dengan biaya sewa 
dengan BMS, membagikan dividen selama Perusahaan belum menjadi perusahaan terbuka atau menjadi 
bagian dari perusahaan terbuka dan menerbitkan obligasi. 
 

Pada tanggal 30 Juni 2010, Grup memenuhi pembatasan - pembatasan yang disyaratkan dari perjanjian kredit 
dengan Sinarmas, CIMB Niaga dan RZB Bank. 

 
b. Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Glencore International AG  
  (”Glencore”)  -  -  15.812  -  - 
 PT Aditech Matra  -  -  -  1.012  - 
  
    -  -  15.812  1.012  - 

 
Pada tanggal 23 Juli 2009, dan berdasarkan perubahan perjanjian terakhir tertanggal 24 Juni 2010, AKT dan 
Glencore mengadakan perjanjian fasilitas pre-shipment (”PSFA”) dimana Glencore menyediakan beberapa 
fasilitas pre-shipment dengan jumlah AS$32.650.000. Fasilitas tersebut memiliki tingkat suku bunga 10% per 
tahun, dan dibayar melalui pendapatan dari penjualan batubara ke atau melalui Glencore. Fasilitas ini tersedia 
hingga 1 April 2011. 

 
PSFA dijaminkan dengan jaminan-jaminan sebagai berikut : 
- Jaminan dari Perusahaan dan PT Republik Energi; 
- Peralatan AKT dengan nilai pertanggungan sampai AS$10.000.000; 
- Persediaan AKT dengan nilai pertanggungan sampai AS$10.000.000; dan 
- Jaminan-jaminan lainnya dari pihak-pihak yang terafiliasi. 
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19. HUTANG SEWA GUNA USAHA 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Pihak ketiga: 
PT Mandiri Finance  28.493  -  13.498  -  - 
PT Buana Finance  9.661  -  11.290  -  - 
PT Dipo Star Finance  9.183  6.648  5.478  -  - 
PT Surya Artha Nusantara Finance  5.106  -  -  -  - 
 
   52.443  6.648  30.266  -  - 
Dikurangi: 
Bagian yang akan jatuh tempo 
 dalam waktu satu tahun  (20.348)  (1.889)  (10.891)  -  - 
  
Bagian jangka panjang  32.095  4.759  19.375  -  - 
 
Hutang sewa guna usaha di atas semuanya terkait dengan alat berat.  
 

Pembayaran minimum sewa guna usaha di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha adalah 
sebagai berikut: 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

  

Jatuh tempo kurang dari 1 tahun  26.238  2.378  14.825  -  - 
Jatuh tempo lebih dari 1 tahun 
 dan kurang dari 2 tahun  25.745  2.594  13.868  -  - 
Jatuh tempo lebih dari 2 tahun  12.690  2.656  9.536  -  - 
 
   64.673  7.628  38.229  -  - 
Dikurangi: 
Beban bunga yang belum jatuh 
 tempo  (12.230)  (980)  (7.963)  -  - 
  

Nilai kini pembayaran minimum 
 hutang sewa guna usaha  52.443  6.648  30.266  -  - 

 
Syarat dan ketentuan yang penting dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: 
 
- Grup tidak dibenarkan untuk menjual, meminjamkan, menyewakan, menghapus, atau menghentikan 

pengendalian langsung atas aset sewa guna usaha; 
- Grup diwajibkan untuk mengasuransikan aset sewa guna usaha selama jangka waktu sewa guna usaha; 
- Semua aset sewa guna usaha dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan sewa guna usaha. 

 
 
20. PERPAJAKAN 

 
a. Pajak dibayar dimuka 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Perusahaan 
 Tidak lancar: 
 Pajak Pertambahan Nilai  32  -  -  -  - 
   
   32  -  -  -  - 
 Anak perusahaan 
 Lancar: 
 Tagihan pajak penghasilan  
  badan  -  1.643  -  2.558  - 
 
 Tidak lancar: 
 Pajak Pertambahan Nilai  143.583  40.298  88.470  25.630  - 
 
   143.615  41.941  88.470  28.188  - 
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20. PERPAJAKAN (lanjutan) 
 
b. Hutang pajak 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Perusahaan 
 Pajak penghasilan pasal 26  89.606  32.560  89.493  28.771  - 

 Pajak penghasilan badan  2.781  -  2.781  424  - 
 
    92.387   32.560  92.274  29.195  - 
 Anak perusahaan 
 Pajak Pertambahan Nilai  120.996  6.611  58.665  -  - 
 Pajak penghasilan pasal 21  24.788  10.568  16.944  3.887  - 
 Pajak penghasilan pasal 23  32.181  12.389  34.852  10.358  - 
 Pajak penghasilan pasal 26  2.881  435  397  467  - 
 Pajak penghasilan badan  89.155  -  2.182  -  - 
  
   270.001  30.003  113.040  14.712  - 
  
   362.388  62.563  205.314  43.907  - 

 
c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan 

 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Perusahaan 
 Kini  -  -  2.781  424  - 
 Tangguhan  (9.599)  (850)  (3.240)  1.524  (25) 
 
   (9.599)  (850)  (459)  1.948  (25) 
Anak perusahaan 
 Kini  88.842  -  5.246  -  - 
 Tangguhan  (8.149)  (17.692)  5.567  (20.312)  - 
 
   80.693  (17.692)  10.813  (20.312)  - 
Konsolidasian 
 Kini  88.842  -  8.027  424  - 
 Tangguhan  (17.748)  (18.542)  2.327  (18.788)  (25) 
 
   71.094  (18.542)  10.354  (18.364)  (25) 
 
 

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah 
sebagai berikut: 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Rugi sebelum pajak 
  penghasilan – Perusahaan  -  -   - -  (87) 
 Laba/(rugi) konsolidasian  
  sebelum pajak penghasilan  92.459  (75.807)  (89.423)  (98.472)  - 
 (Laba)/rugi sebelum pajak  
  penghasilan – anak 
  perusahaan  (187.286)  86.929  17.677  87.557  - 
 Disesuaikan dengan jurnal  
  eliminasi konsolidasi  143.852  (65.554)  46.586  (50.119)  - 
 
 Laba/(rugi) sebelum pajak  
  penghasilan – Perusahaan  49.025  (54.432)  (25.160)  (61.034)  (87) 
 

 Perbedaan tetap: 
 Penghasilan yang telah 
  dikenakan pajak final  (11)  (34.369)  (17)  (3.367)  (12) 
 (Laba)/rugi dari investasi  
  pada anak perusahaan  (106.594)  69.237  28.491  66.976  - 
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20. PERPAJAKAN (lanjutan) 
 

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan) 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Beban yang tidak dapat 
  dikurangkan menurut  
  pajak  7.250  3.220  7.809  5.214  - 
 
    (99.355)  38.088  36.283  68.823  (12) 
 

 (Rugi fiskal)/penghasilan kena  
  pajak - Perusahaan sebelum   
  pemakaian rugi fiskal  (50.330)  (16.344)  11.123  7.789  (99) 
 Rugi fiskal yang dikompensasi 
  ke masa pajak berikut  -  -  -  (6.093)  - 
  
 (Rugi fiskal)/penghasilan kena  
  pajak - Perusahaan  (50.330)  (16.344)  11.123  1.696  (99) 
 

 Pajak penghasilan kini –  
  Perusahaan  -  -  2.781  424  - 
 Pajak penghasilan kini –  
  anak  perusahaan  88.842  -  5.246  -  - 
 

 Pajak penghasilan kini –  
  konsolidasian  88.842  -  8.027  424  - 

 

Pajak penghasilan kini untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dihitung berdasarkan taksiran 
penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. 
 

Pajak penghasilan kini untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007  telah sesuai dengan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. 
 

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba/(rugi) akuntansi sebelum pajak 
penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Rugi sebelum pajak  
  penghasilan – 
  Perusahaan  -  -  -  -  (87) 
 Laba/(rugi) konsolidasian  
  sebelum pajak  
  penghasilan  92.459  (75.807)  (89.423)  (98.472)  -  
 (Laba)/rugi sebelum pajak  
  penghasilan – anak 
  perusahaan  (187.286)  86.929  17.677  87.557  - 
 

 Disesuaikan dengan jurnal  
  eliminasi konsolidasi  143.852  (65.554)  46.586  (50.119)  - 
 

 Laba/(rugi) sebelum pajak 
  penghasilan – 
  Perusahaan  49.025  (54.432)  (25.160)  (61.034)  (87) 
 

 Pajak dihitung dengan tarif  
  25% (30 Juni 2009 
  dan 31 Desember 2009:  
  28%, 31 Desember  
  2008 dan 2007: 30%)  12.256  (15.242)  (7.045)  (18.310)  (26) 
 Penghasilan yang telah 
  dikenakan pajak final  (2)  (9.623)  (5)  (1.010)  (4) 
 (Laba)/rugi dari investasi  
  pada anak perusahaan  (26.649)  19.386  7.977  20.093  - 
 Beban yang tidak dapat 
  dikurangkan menurut  
  pajak  1.813  902  2.186  1.564  - 
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20. PERPAJAKAN (lanjutan) 
 

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan) 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Pembalikan kewajiban pajak  
  tangguhan dari properti   
  pertambangan  (9.599)  (850)  (3.408)  -  - 
 Amortisasi biaya eksplorasi 
  dan pengembangan yang  
  ditangguhkan   - -  168  -  - 
 Aset pajak tangguhan yang 
  tidak diakui  12.582  5.067  -  -  - 
 Penyesuaian terhadap  
  perubahan tarif pajak  -  (490)  (332)  (389)  5  
 

 (Manfaat)/beban pajak  
  penghasilan - Perusahaan  (9.599)  (850)  (459)  1.948  (25) 
 Beban/(manfaat)  
  pajak penghasilan –  
  anak perusahaan  80.693  (17.692)  10.813  (20.312)  - 
  

 Beban/(manfaat) pajak  
  penghasilan konsolidasian  71.094  (18.542)  10.354  (18.364)  (25) 

  
 

Perusahaan telah mengakumulasi kerugian fiskal yang dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak di masa mendatang selama lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pajak yang berlaku. 
 

Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang terjadi di tahun 
pajak berikut: 
 
Perusahaan       Jumlah       Berakhir pada 
 

 Januari – Juni 2010  50.330  2015 
 

d. Aset pajak tangguhan 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Perusahaan 
Rugi fiskal yang dikompensasi 
 ke masa pajak berikut  12.582  5.067  -  -  1.524 
Aset pajak tangguhan yang 
 tidak diakui  (12.582)  (5.067)  -  -  - 
  

Aset pajak tangguhan  
  pada akhir periode/tahun  -  -  -  -  1.524 
 

Aset pajak tangguhan  
  pada akhir tahun  -  -  -  1.524  1.499 
Dicatat pada laporan laba 
  /(rugi) konsolidasian  -  -  -  (1.524)  25 
 
Aset pajak tangguhan  
  pada akhir periode/tahun  -  -  -  -  1.524 
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20. PERPAJAKAN (lanjutan) 
 

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan) 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Anak perusahaan 
Rugi fiskal yang dikompensasi 
 ke masa pajak berikut  -  18.101  -  17.206  - 
Penyisihan imbalan karyawan  14  783  981  -  - 
Biaya keuangan yang 
  ditangguhkan  232  38  120  -  - 
Amortisasi biaya eksplorasi  
  dan pengembangan 
  yang ditangguhkan  -  -  (1.151)  -  - 
Perbedaan nilai buku  
  aset tetap komersial 
  dan fiskal  28.680  19.498  16.958  3.106  - 
Perbedaan aset tetap 
  sewa guna usaha dan  
  angsuran sewa  (4.628)  (416)  (2.409)  -  - 
Penyisihan lain-lain  237   -  246  -  - 
 
Aset pajak tangguhan  
  pada akhir periode/tahun  24.535  38.004  14.745  20.312  - 
 
Aset pajak tangguhan  
  pada awal periode/tahun  14.745  20.312  20.312  -  - 
Dicatat pada laporan   
  laba/(rugi) konsolidasian  9.790  17.692  (5.567)  20.312  - 
 
Aset pajak tangguhan pada 
  akhir periode/tahun  24.535  38.004  14.745  20.312  - 
 
Konsolidasian 
Rugi fiskal yang dikompensasi 
  ke masa pajak berikut  12.582  23.168  -  17.206  1.524 
Penyisihan imbalan karyawan  14  783  981  -  - 
Biaya keuangan yang 
  ditangguhkan  232  38  120  -  - 
Amortisasi biaya eksplorasi  
  dan pengembangan 
  yang ditangguhkan  -  -  (1.151)  -  - 
Perbedaan nilai buku  
  aset tetap komersial  
  dan fiskal  28.680  19.498  16.958  3.106  - 
Perbedaan aset tetap  
  sewa guna usaha dan  
  angsuran sewa  (4.628)  (416)  (2.409)  -  - 
Penyisihan lain-lain  237  -  246  -  - 
Aset pajak tangguhan 
  yang tidak diakui  (12.582)  (5.067)  -  -  - 
 
Aset pajak tangguhan  
  pada akhir periode/tahun  24.535  38.004  14.745  20.312  1.524 
 
Aset pajak tangguhan  
  pada awal periode/tahun  14.745  20.312  20.312  1.524  1.499 
Dicatat pada laporan laba 
  /(rugi) konsolidasian  9.790  17.692  (5.567)  18.788  25 
 
Aset pajak tangguhan  
  pada akhir periode/tahun  24.535  38.004  14.745  20.312  1.524 

  
  Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat direalisasikan pada periode mendatang.
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20. PERPAJAKAN (lanjutan) 
 
e. Kewajiban pajak tangguhan 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 

Perusahaan 
 Properti pertambangan  396.158  135.216  405.757  136.066  - 
 
 Kewajiban pajak tangguhan  
    pada akhir periode/tahun  396.158  135.216  405.757  136.066  - 
  

 Kewajiban pajak tangguhan  
    pada awal periode/tahun  405.757  136.066  136.066  -  - 
 Penambahan karena 
    akuisisi  -  -  272.931  136.066  - 
 Dicatat pada laporan laba 
    /(rugi) konsolidasian  (9.599)  (850)  (3.240)  -  - 
 

 Kewajiban pajak tangguhan 
    pada akhir periode/tahun  396.158  135.216  405.757  136.066  - 
 

Anak perusahaan 
 Penyisihan imbalan  
   karyawan  (1.244)  -  -  -  -  
  Amortisasi biaya eksplorasi  
   dan pengembangan  
   yang ditangguhkan  3.211  -  -  -  - 
 Perbedaan nilai buku aset 
   tetap antara catatan  
   komersial dan pajak  (326)  -  -  -  - 
 

 Kewajiban pajak tangguhan 
   pada akhir periode/tahun   1.641  -  -  -  - 

 

 Kewajiban pajak tangguhan 
   pada awal periode/tahun   -  -  -  -  - 
 Dicatat pada laporan laba 
    /(rugi)konsolidasian  1.641  -  -  -  - 
  

 Kewajiban pajak tangguhan 
   pada akhir periode/tahun   1.641  -  -  -  - 
 

Konsolidasian 
 Properti pertambangan  396.158  135.216  405.757  136.066  - 
 Penyisihan imbalan  
   karyawan  (1.244)  -  -  -  -  
  Amortisasi biaya eksplorasi  
   dan pengembangan  
   yang ditangguhkan  3.211  -  -  -  - 
 Perbedaan nilai buku aset 
   tetap antara catatan  
   komersial dan pajak  (326)  -  -  -  - 
 

 Kewajiban pajak tangguhan 
   pada akhir periode/tahun   397.799  135.216  405.757  136.066  - 
 

 Kewajiban pajak tangguhan  
    pada awal periode/tahun  405.757  136.066  136.066  -  - 
 Penambahan karena akuisisi  -  -  272.931  136.066  - 
 Dicatat pada laporan laba 
    /(rugi)konsolidasian  (7.958)  (850)  (3.240)  -  - 

 

Kewajiban pajak tangguhan 
   pada akhir periode/tahun   397.799  135.216  405.757  136.066  - 
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20. PERPAJAKAN (lanjutan) 
 
f.  Surat Tagihan Pajak 

 
Pada tanggal 16 November 2009. AKT menerima Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai tahun 
2008 sebesar Rp 1.100 dari kantor pajak. Tagihan pajak ini telah dibebankan ke dalam laporan laba/(rugi) 
konsolidasian.  
 

g.  Administrasi 
 

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan 
menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal 
Pajak (“DJP”) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat 
terhutangnya pajak atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ada ketentuan baru yang diberlakukan 
terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya yang menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan 
mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak. 

 
h.  Perubahan tarif pajak penghasilan badan 

 
Pada tanggal 3 September 2008 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui perubahan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. Undang-Undang ini kemudian ditandatangani Presiden pada tanggal 23 September 2008. Salah 
satu dari perubahan tersebut adalah ditetapkannya tarif tetap untuk pajak penghasilan badan menjadi 28% 
mulai 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. 

 
Dampak dari perubahan tarif pajak telah diperhitungkan Grup dalam menghitung aset dan kewajiban pajak 
tangguhan pada 30 Juni 2010. 

 
 
21. PENDAPATAN USAHA 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Penjualan batubara  1.074.602  -  200.529  -  - 
 
Pendapatan usaha merupakan pendapatan atas penjualan batubara oleh AKT kepada Glencore International AG, 
pelanggan satu-satunya dan agen pemasaran selama tahun 2009 dan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 
2010. 

 
 
22. BEBAN POKOK PENJUALAN 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 

Royalti  142.823  -  27.086  -  - 
Beban penyusutan  100.035  -  16.261  -  - 
Bahan bakar  40.548  -  21.854  -  - 
Beban amortisasi biaya eksplorasi      
  dan pengembangan yang     
  ditangguhkan  18.360  -  11.701  -  - 
Overburden dan pemrosesan  
  batubara  499.042  -  207.761  -  - 
 Kenaikan persediaan batu bara  (235.291)  -  (176.475)  -  - 
  
    565.517  -  108.188  -  - 
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22. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) 
 
Rincian pemasok yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari jumlah pembelian barang dan jasa untuk kegiatan 
produksi: 

 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Pihak ketiga:        
PT Patra Niaga  -  -  21.854  -  - 
  

 
23. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN 
   
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 
  

Pengangkutan batubara dan 
 pelayaran  64.579  -  25.069  -  - 
Pemasaran dan komisi  47.075  -  7.723  -  - 
  
   111.654  -  32.792  -  - 
 
  

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI  
  
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Biaya karyawan  13.382  1.478  2.468  2.114  - 
Biaya transportasi dan perjalanan 
 dinas  10.320  660  3.623  3.617  - 
Biaya perizinan  8.192  -  -  -  - 
Sewa gedung   5.107  428  688  4.187  - 
Asuransi  3.951  386  758  568  - 
Jasa profesional  3.872  251  784  1.137  74 
Beban penyusutan  61  240  336  1.346  - 
Lain-lain  1.642  266  1.574  3.511  - 
  
    46.527  3.709  10.231  16.480  74 
 
 

25. BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH  
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Provisi untuk denda dan klaim  27.027  8.979  29.540  4.609  - 
Pembebanan uang muka  18.033  5.442  5.114  -  - 
Beban demurrage  4.739  -  -  -  - 
Beban bank  495  143  260  -  - 
Lain-lain  4.772  4.571  7.783  (47)  70  

    
    55.066  19.135  42.697        4.562  70 
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26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA 
 
a. Piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa 

 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Rupiah 
 PT Republik Energi  4.653  -  -  -  - 

 PT Borneo Ekananda  -  14.741  -  14.829  - 
 PT Borneo Landak Bauksit  -  435  -  465  - 
 PT Bintang Nikel Celebes  -  38.991  -  37.937  - 
 PT Renaissance Capital Asia  -  1.153  -  143  12 
 Lain-lain  -  120  -  -  - 
  
   4.653  55.440  -  53.374  12 
 Persentase terhadap jumlah  
  aset  0,1%  2%  -  2%  0,3% 

 
Piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan uang muka yang diberikan oleh Grup 
untuk membayar beban yang terjadi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

 
 Manajemen berkeyakinan bahwa piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat ditagih seluruhnya, 
sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang tidak tertagih.  

 
b. Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Dolar AS 
 PT Mahakam Pertambangan  
  (“PTMP”) (AS$1.276.891)  11.598  13.056  12.003  13.982  - 
  
    11.598  13.056  12.003  13.982  - 
 Persentase terhadap jumlah 
  aset  0,2%  1%  0,3%  1%  - 

 
Pinjaman kepada PTMP adalah berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 2 Januari 2006 antara PTMP dan 
AKT. Berdasarkan perjanjian tersebut AKT memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar AS$5.000.000. 
Pinjaman ini tanpa bunga. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah 2 Januari 2012. 

 
 Manajemen berkeyakinan bahwa pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat ditagih 
seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang tidak tertagih.  

 
c. Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

Dolar AS 
 Transasia Minerals Ltd. 
  (“Transasia”)  -  164.965  -  194.820  - 
 Bondline Ltd. (“Bondline”)  -  37.833  -  63.739  - 
 PT Renaissance Capital Asia  
  (”RCA")  -  24.517  33.732  25.907  - 
 PT Muara Kencana Abadi  
  (”MKA”)  -  14.722  -  13.812  - 
 Tarnmere Pte. Ltd. (”Tarnmere”)  -  1.121.779  897.639  962.257  1.009 
 PT Republik Energi (”RE”)  1.215.088  179.137  286.927  179.623  6.182 

   
    1.215.088  1.542.953  1.218.298  1.440.158  7.191 

  
 Persentase terhadap jumlah 
  kewajiban  25%  56%  28%  68%  100% 
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26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) 
      

c. Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa (lanjutan) 
 

Pinjaman dari Transasia merupakan pinjaman tanpa jaminan, tanpa bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu 
yang diberikan oleh Transasia kepada AKT berdasarkan Payment and Acknowledgement Agreement dan Cost 
Recovery Agreement tertanggal 4 Februari dan 4 April 2005.  
 
Pinjaman dari Bondline merupakan pinjaman yang diberikan Bondline kepada AKT berdasarkan perjanjian 
pinjaman tertanggal 13 Desember 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bondline memberikan fasilitas pinjaman 
tanpa jaminan sebesar AS$5.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 360 
hari sejak tanggal perjanjian. Berdasarkan perjanjian antara RCA, Transasia dan Bondline tertanggal 3 Oktober 
2007, pinjaman tersebut diubah menjadi pinjaman tanpa bunga yang berlaku efektif sejak tanggal perjanjian 
tersebut. Berdasarkan perjanjian pelunasan tertanggal 23 Desember 2009, Transasia dan Bondline bersepakat 
untuk memindahkan saldo pinjaman yang masih terhutang kepada Perusahaan. 
 
Pinjaman dari RCA merupakan pinjaman yang diterima AKT dari RCA berdasarkan perjanjian pinjaman 
tertanggal 28 November 2007 dengan tingkat bunga 12% dan jatuh tempo dalam waktu dua tahun semenjak 
penarikan pertama dari pinjaman tersebut. Berdasarkan surat amandemen tertanggal 2 Januari 2009, RCA 
memberikan fasilitas pinjaman hingga AS$15.000.000, atau lebih jika diperlukan oleh AKT, untuk 
mengembangkan proyek Tuhup dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu tiga tahun 
sejak tanggal perjanjian. Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan CIMB Niaga (lihat Catatan 18a), RCA sepakat 
untuk menghentikan pembebanan bunga dan memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman hingga pinjaman 
yang diberikan oleh CIMB Niaga kepada AKT dibayar secara penuh. Berdasarkan perjanjian pelunasan tertanggal 
23 Desember 2009, Perusahaan mengambilalih pinjaman tersebut dari AKT. Pada 2 Januari 2010, RCA 
mengalihkan sisa piutangnya ke RE. 
 
Pada 15 Oktober 2008, BMS mengadakan perjanjian pinjaman dengan Tarnmere. Berdasarkan perjanjian ini, 
Tarnmere memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar AS$50.000.000 dengan tingkat bunga 18% per 
tahun dan jatuh tempo dalam waktu 36 bulan sejak penarikan pertama pinjaman tersebut. Berdasarkan surat 
amandemen 1 tertanggal 2 Januari 2009, tingkat bunga berubah menjadi 10% per tahun. Pada tanggal 23 
Desember 2009, BMS, Perusahaan dan Tarnmere menandatangani perjanjian pelunasan dimana Tarnmere 
sepakat untuk mengalihkan bagian dari pinjaman tersebut kepada Perusahaan. 
 
Pada 1 Oktober 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan Tarnmere. Berdasarkan perjanjian 
ini, Tarnmere memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar AS$75.000.000 dengan tingkat bunga 18% 
per tahun yang berlaku semenjak dimulainya periode komersial proyek Tuhup dan akan jatuh tempo dalam waktu 
36 bulan semenjak tanggal penarikan pertama pinjaman tersebut. Berdasarkan surat amandemen 1 tertanggal 2 
Januari 2009, tingkat bunga berubah menjadi 10% per tahun. Berdasarkan surat amandemen 2 tertanggal 23 
Desember 2009, sejumlah Rp 100.000 dari saldo pinjaman yang terhutang oleh Perusahaan dialihkan ke RE. 
Pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan sepakat untuk mengkonversikan jumlah tersebut 
menjadi ekuitas (lihat Catatan 14). Berdasarkan surat amandemen 3 tertanggal 2 Januari 2010, semua saldo 
terhutang dari pinjaman kepada Tarnmere dialihkan kepada RE. 
 
Pinjaman dari MKA merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan MKA kepada Perusahaan untuk tujuan 
modal kerja. Pinjaman tersebut dapat dibayarkan sewaktu-waktu. Pada tanggal 2 Januari 2010, MKA 
mengalihkan sisa pinjaman dari Perusahaan kepada RE. 
 
Pinjaman dari RE merupakan pinjaman tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu. Pinjaman dari RE 
merupakan pinjaman yang dialihkan dari RCA, Tarnmere dan MKA, memiliki tingkat bunga sebesar 10%. Pada 
29 Juni 2010, Perusahaan dan RE menandatangani perjanjian dimana RE setuju untuk menghapus biaya bunga 
yang timbul dari pengalihan pinjaman dari RCA, Tarnmere dan MKA, yang terhutang oleh Perusahaan kepada 
RE untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010. 
 
Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan CIMB Niaga dan RZB Bank, seperti yang dijelaskan di Catatan 18a, 
Grup tidak diperbolehkan untuk membayar pinjaman kepada pihak afiliasi sebelum fasilitas pinjaman dari CIMB 
Niaga dan RZB Bank kepada AKT dan BMS dilunasi secara penuh. 

 
d. Hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 Rupiah 
 PT Renaissance Capital Asia   -  11.257  646  11.326  - 
 
 Persentase terhadap jumlah 
 kewajiban  -  0,4%  -  1%  - 
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26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) 
 

e. Beban bunga 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
 Tarnmere Pte. Ltd.  -  11.485  58.931  23.442  - 
 PT Republik Energi  8.093  -  -  -  - 
 

   8.093  11.485  58.931  23.442  - 
    
 Persentase terhadap jumlah 
  beban bunga  5%  34%  47%  100%  - 
 

f. Beban bunga yang dikapitalisasi ke biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  

 (tidak diaudit) 
  

 PT Renaissance Capital Asia  -  948  1.782  -  - 
  

 Persentase terhadap biaya  
  eksplorasi dan 
  pengembangan yang 
  ditangguhkan  -  0,1%  0,2%  -  - 
 

g. Penjualan aset tetap  
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  

 (tidak diaudit) 
 

 PT Eka Tambang Utama  2.288  -  -  -  - 
  

 Persentase terhadap nilai 
  aset tetap  0,3%  -  -  -  - 
 

Kebijakan Grup terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa 
adalah sebagai berikut: 
  

- Uang muka operasi diberikan pada harga perolehan, tanpa bunga dan tanpa tanggal jatuh tempo. 
- Pinjaman kepada PTMP merupakan pinjaman tanpa bunga. 
- Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dikenakan tingkat bunga antara 10% hingga 18% 

per tahun. 
- Penjualan aset tetap dilakukan pada harga perolehan. 

 

Sifat hubungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut: 
 

   Hubungan dengan 
 Pihak yang   pihak yang memiliki  
 memiliki hubungan istimewa   hubungan istimewa   Transaksi  
 
PT Republik Energi (”RE”) Pemegang saham  Uang muka operasi dan 
    pinjaman 
PT Muara Kencana Abadi (”MKA”) Pemegang saham  Pinjaman 
PT Borneo Landak Bauksit Afiliasi  Uang muka 
PT Borneo Ekananda Afiliasi  Uang muka 
PT Renaissance Capital Asia (“RCA”) Afiliasi  Uang muka operasi dan pinjaman 
PT Eka Tambang Utama Afiliasi  Penjualan aset tetap 
PT Mahakam Pertambangan (“PTMP”) Afiliasi  Pinjaman 
PT Bintang Nikel Celebes Afiliasi  Uang muka 
Tarnmere Pte. Ltd. (“Tarnmere”) Afiliasi  Pinjaman 
Transasia Minerals Ltd. Pemegang saham lama AKT  Pinjaman 
Bondline Ltd. Pemegang saham lama AKT  Pinjaman 
 
Sejak Perusahaan mengakuisisi AKT pada tanggal 22 Desember 2009 (lihat Catatan 3), Transasia Minerals Ltd. 
dan Bondline Ltd. tidak lagi menjadi pihak yang memiliki hubungan istimewa. 
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27. LABA/(RUGI) PER SAHAM DASAR 
 

Laba/(rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi rugi bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa 
yang beredar pada periode atau tahun yang bersangkutan. 
 

     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
  2010   2009   2009   2008   2007  
       (tidak diaudit) 

 
Laba/(rugi) bersih yang tersedia bagi 
 pemegang saham   20.648  (57.265)  (99.777)  (79.839)  (62) 
Rata-rata tertimbang jumlah saham  
 biasa yang beredar  12.700.000  12.500.000  12.503.836  6.300.000  100.000 
 
Laba/(rugi) per saham (nilai penuh)  1.626  (4.581)  (7.980)  (12.673)  (620) 

 
 Perusahaan tidak memiliki saham dilutif selama periode di atas.  
  
 
28. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING 

 
 a.  Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening /Cash and Accounts Management Agreement (“CAMA”) 

 
Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di Catatan 18, AKT dan BMS mengadakan perjanjian CAMA dengan 
RZB Bank dan CIMB Niaga pada 20 Desember 2009. Perjanjian ini mewajibkan AKT dan BMS untuk membuka 
dan mengatur rekening di CIMB Niaga dan RZB, diantaranya mengatur pengeluaran AKT dan BMS dari setiap 
penarikan pinjaman dari RZB dan CIMB Niaga dan menerapkan akun bank yang khusus untuk administrasi dan 
pengaturan kas dalam hubungannya dengan arus kas AKT dan BMS. Akun-akun ini dijaminkan kepada RZB 
dan CIMB Niaga yang tertuang dalam perjanjian Intercreditor and Security Sharing Agreement, Perjanjian 
Fasilitas Kredit RZB Bank dan Perjanjian Kredit CIMB Niaga (lihat Catatan 18). 
 

 b.  Perjanjian antara Pemberi Kredit dan Pembagian Jaminan Kredit / Intercreditor and Security Sharing 
Agreement 

 
Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di Catatan 18, Perusahaan, AKT, BMS, RE dan RCA mengadakan 
Perjanjian antara Pemberi Kredit dan Pembagian Jaminan Kredit dengan CIMB Niaga dan RZB Bank pada 
tanggal 20 Desember 2009, yang telah diubah pada tanggal 18 Januari 2010. Perjanjian ini mengatur 
pembagian jaminan untuk fasilitas kredit RZB Bank dan CIMB Niaga, perjanjian fasilitas ekspor dan perjanjian 
Letter-of-Credit CIMB Niaga, dan mengatur skala prioritas dari saldo pinjaman yang belum dilunasi antara 
fasilitas kredit dari RZB Bank dan CIMB Niaga, perjanjian fasilitas ekspor dan perjanjian penyediaan letter of 
credit domestik dari CIMB Niaga, dengan tingkatan prioritas pelunasan terendah adalah pinjaman antara Grup 
dan afiliasinya (“Pinjaman Subordinasi”).   
 
Pembatasan dalam perjanjian ini termasuk pembayaran terhadap Pinjaman Subordinasi, penjaminan dan 
pembatasan tindakan yang dapat mengubah skala prioritas atau subordinasi atas Pinjaman Subordinasi.  
 

 c.  Perjanjian dengan Glencore Internasional AG (“Glencore”) 
 

Pada 26 Febuari 2009, AKT dan Glencore mengadakan perjanjian standby Coal Sales and Purchase 
Agreement, yang mengharuskan AKT untuk menjual dan Glencore untuk mengambil batubara yang 
dihasilkan oleh AKT sebanyak 5.500.000 metrik ton pada harga pasar yang berlaku. Perjanjian ini berakhir 
dalam jangka waktu tiga tahun pada tanggal 31 Desember 2011 atau saat jumlah kuantitas penjualan telah 
tercapai terlebih dahulu. 
 
Pada 23 Juli 2009, AKT dan Glencore mengadakan perjanjian untuk menjadikan Glencore sebagai agen 
pemasaran eksklusif AKT yang mencakup seluruh dunia dan seluruh pembeli kecuali beberapa pembeli dari 
Jepang. Berdasarkan perjanjian ini, AKT diharuskan membayar biaya komisi dengan tarif yang diatur 
secara khusus di dalam perjanjian yang akan berakhir pada 22 Juli 2012. 
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28. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 
 
 c.  Perjanjian dengan Glencore Internasional AG (“Glencore”) (lanjutan) 

 
Pada tanggal 22 Maret 2010 (sesuai dengan perubahan terakhir tanggal 24 Juni 2010), AKT dan Glencore 
mengadakan perjanjian jual beli batubara Tuhup sebanyak 1.000.000 metrik ton dengan 6 kali jadwal 
pengiriman selama April 2010 hingga Maret 2011. Harga jual untuk dua pengiriman pertama adalah 
AS$195 per metrik ton dan harga jual untuk pengiriman berikutnya akan disesuaikan dengan kesepakatan 
bersama yang akan diatur dalam sebuah perjanjian sebelum penarikan pinjaman berikutnya yang diatur 
dalam PSFA. 

  
d.  Perjanjian dengan PT Shenrong Carbon (“Shenrong”) 

 
Pada tanggal 26 Mei 2010, AKT dan Shenrong mengadakan perjanjian jual beli batu bara Tuhup sebanyak 
10.000 metrik ton per bulan untuk periode 12 bulan dengan harga spot yang disepakati bersama dikurangi 
dengan dengan faktor-faktor pengurang tertentu. 

 
 e.  Perjanjian penyediaan bahan bakar dengan PT Patra Niaga 
  

Pada tanggal 10 Februari 2009 (sesuai dengan perubahan terakhir tanggal 9 Februari 2010), AKT dan PT Patra 
Niaga mengadakan perjanjian penyediaan bahan bakar selama 12 bulan. Dalam perjanjian ini, PT Patra Niaga 
bersedia menyediakan 6.000 kilo liter bahan bakar per bulan dengan harga spot yang disepakati bersama. 

 
f. Perjanjian sewa alat 

 
Pada 31 Maret 2008, AKT mengadakan perjanjian sewa alat dengan PT Prima Traktor Indonusa (“PTI”), 
pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian ini, PTI akan memberikan jasa sewa alat kepada AKT dengan tarif 
yang diatur secara khusus di dalam perjanjian. Berdasarkan surat amandemen terakhir tertanggal 7 
Desember 2009, kontrak ini berakhir pada 26 Oktober 2010. 
 
Pada tanggal 16 Juni 2008 (sesuai dengan perubahan terakhir tanggal 4 Juli 2010), AKT dan BMS 
mengadakan perjanjian sewa dimana BMS menyewakan kepada AKT alat berat, peralatan, dan fasilitas 
pendukung pertambangan, seperti excavator, dump truck dan kendaraan kecil, tangki bahan bakar dengan 
kapasitas 500.000 liter dan fasilitas pendukung di lokasi pertambangan. AKT dikenakan biaya sewa antara 
AS$18 hingga AS$315 per jam. Perjanjian ini akan berlaku selama 5 tahun dari tanggal perjanjian.  
 
Pada 20 Agustus 2009, AKT mengadakan perjanjian sewa alat selama 12 bulan dengan PT Trakindo 
Utama (“Trakindo”), pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian ini, Trakindo akan memberikan jasa sewa alat 
kepada AKT dengan tarif yang diatur secara khusus di dalam perjanjian. 
 
Pada tanggal 4 Mei 2010, AKT dan PT Rental Perkasa, pihak ketiga, mengadakan perjanjian sewa 6 
(enam) unit alat berat. AKT akan dikenakan biaya sewa sebesar AS$49.750 per bulan. Perjanjian ini akan 
berakhir pada 3 Januari 2011. 

 
g. Perjanjian penyewaan kapal batu bara 

 
AKT mengadakan perjanjian penyewaan kapal dengan beberapa operator kapal angkut, diantaranya PT 
Capitol Nusantara Indonesia, PT Swissco Indonesia, PT Trimanunggal Nugraha, PT Habco Primatama, PT 
Borneo Bandar Segara, PT Telen Orbit Prima dan PT Pelangi Sindu Mulia, semuanya pihak ketiga, untuk 
jumlah angkutan batubara yang bervariasi antara 3.500 metrik ton per pengapalan atau minimal 240.000 
metrik ton per tahun. Perjanjian penyewaan kapal mengatur tarif yang bervariasi. Tarifnya sebesar AS$950 
per hari per sekali sewa atau tarif sewa bulanan yang berkisar antara Rp 380 sampai Rp 415. Periode 
perjanjian penyewaan kapal ini berlaku antara 6 bulan sampai 1 tahun. 
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28. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 
 
h. Fasilitas bank 

 
Seperti dibahas dalam Catatan 18a, AKT mengadakan perjanjian Letter of Credit Domestik dengan CIMB 
Niaga, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 50.500. Pada tanggal 30 Juni 2010, AKT belum menggunakan 
fasilitas ini. 
 

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada peristiwa yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian-perjanjian diatas 
sebelum waktu yang telah ditentukan. 

 
 

29. KONTINJENSI  
 

a. Tuntutan Hukum 
 

Pada tanggal 9 Juni 2010, PT Asiamindo Nusa Mineral (“ANM” atau “Penggugat”) mengajukan tuntutan hukum 
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jak-Sel"). Penggugat menuntut AKT sebagai pihak yang 
bertanggung jawab bersama BMS (bersama sebagai “Tergugat”). Penggugat, AKT dan BMS menandatangani 
Perjanjian Pemeliharaan Penuh Peralatan yang Disediakan oleh ANM tertanggal 27 Oktober 2008 di mana 
Penggugat diwajibkan untuk menyediakan jasa pemeliharaan peralatan dengan tarif tertentu. Penggugat 
menuntut Tergugat atas pembatasan dan pelarangan akses Penggugat atas peralatan selama periode 
perjanjian. Dalam tuntutannya, Penggugat meminta kepada PN Jak-Sel untuk menyatakan Tergugat secara 
bersama-sama bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum dengan mencegah Penggugat dalam 
mengakses peralatan dan menuntut Tergugat untuk membayar: (i) Kerugian material sebesar AS$23.699.418 
dan Rp 911; (ii) Kerugian immaterial sebesar Rp 10.000; dan (iii) Penalti sebesar 6% per tahun dari 
AS$23.699.418 dan Rp 911 per tanggal 29 Januari 2009. Manajemen berkeyakinan bahwa berdasarkan 
pendapat hukum yang diterima, tuntutan dari Penggugat tidak berdasar, sehingga penyelesaian dari kasus ini 
tidak akan berpengaruh signifikan terhadap operasional Grup. Grup belum mencatat pencadangan apapun 
dalam laporan keuangan konsolidasian karena hasil dari tuntutan ini belum bisa dipastikan dan estimasi yang 
andal belum dapat ditentukan pada tanggal laporan ini. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses hukum atas 
kasus ini masih berjalan dan belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jak-Sel. 

 
b. Undang-undang Pertambangan Baru 

 
Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Pertambangan 
Mineral dan Batubara yang baru (“Undang-Undang”), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 
Januari 2009 dan menjadi UU No. 4/2009. Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa sistem Kontrak 
Karya tidak tersedia lagi untuk para penanam modal sejak berlakunya Undang-Undang ini. Walaupun Undang-
Undang ini mengindikasikan Kontrak Karya yang sudah ada (termasuk PKP2B yang dimiliki Grup) akan tetap 
diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak, tetapi ketentuan peralihan tidaklah jelas dan 
memerlukan klarifikasi lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang akan diterbitkan. Ada beberapa hal yang 
sedang dianalisis oleh para pemegang Kontrak Karya, termasuk Grup, antara lain: 

 
• Seperti dibahas di atas, Undang-Undang baru ini menyatakan bahwa Kontrak Karya yang ada pada saat ini 

akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya. Namun Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa 
Kontrak Karya harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini (selain dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara – yang tidak 
didefinisikan, tetapi diasumsikan termasuk royalti dan pajak); dan 

 
• Kewajiban para pemegang Kontrak Karya yang telah memulai aktivitasnya, dalam jangka waktu satu tahun 

sejak berlakunya Undang-Undang ini untuk menyerahkan rencana aktivitas penambangannya di seluruh 
wilayah kontrak untuk disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jika tidak disetujui, maka 
wilayah kontrak karyanya akan dikurangi, menjadi seluas wilayah yang diizinkan oleh Undang-Undang baru 
(yang luasnya jauh lebih kecil dari wilayah yang sekarang dimiliki Grup). Grup telah menyampaikan 
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan menerima persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral untuk memulai operasi komersial pada tanggal 15 September 2009. 

 

Pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua Peraturan Pemerintah (”PP”), 
yaitu PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010, yang dikeluarkan di bawah payung Undang – Undang 
Pertambangan Baru ini. PP No. 22 pada dasarnya mengatur tentang pembentukan area pertambangan di 
Indonesia. PP No. 23 menjelaskan lebih detil beragam tipe perizinan pertambangan yang dapat diperoleh dalam 
hubungannya dengan Undang – Undang ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh 
pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang yang mengeluarkan izin pertambangan. Pada tanggal 5 Juli 
2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. 
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29. KONTINJENSI (lanjutan) 
 
b. Undang-undang Pertambangan Baru (lanjutan) 

 
Grup terus memonitor perkembangan dari implementasi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Pertambangan baru ini dan menganalisis pengaruhnya terhadap operasional Grup. Manajemen berpendapat 
bahwa implementasi peraturan ini tidak akan menimbulkan kerugian material pada operasional Grup.  
 

 
c. Peraturan Menteri No. 18/2008 

 

Pada tanggal 29 Mei 2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan peraturan baru 
mengenai reklamasi tambang dan penutupan tambang yang termaktub dalam Peraturan Menteri No. 18/2008. 
Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk 
reklamasi tambang dan penutupan tambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank atau 
asuransi, yang mana semuanya dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi. Jaminan reklamasi 
dapat juga diberikan dalam bentuk cadangan akuntansi, apabila perusahaan yang bersangkutan merupakan 
Perseroan Terbuka atau perusahaan dengan modal disetor tidak kurang dari AS$25 juta sebagaimana yang 
tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Jaminan penutupan tambang harus dalam bentuk 
deposito berjangka, dan dapat ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau AS$ di bank milik negara di 
Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur atau Walikota qq perusahaan yang 
bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal penutupan tambang. 
 

Sampai dengan tanggal laporan ini, Grup belum menyediakan jaminan reklamasi tambang dan penutupan 
tambang dikarenakan area yang terekspos hingga saat ini tidak signifikan. 

 
d. Peraturan Menteri No. 28/2009 

 

Pada tanggal 30 September 2009, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri 
No. 28/2009 mengenai penggunaan jasa kontraktor pertambangan oleh perusahaan pertambangan. Peraturan 
ini memperketat penggunaan perusahaan afiliasi atau anak perusahaan sebagai penyedia jasa kontraktor 
pertambangan, kecuali mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang 
mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan tersebut menyediakan masa transisi selama tiga 
tahun kepada perusahaan pertambangan untuk memenuhi ketentuan ini. 
 

Manajemen berpendapat bahwa Grup dapat mematuhi peraturan ini tanpa menimbulkan kerugian material pada 
operasional Grup. 

 
e.  Peraturan Menteri No. 34/2009 

 

Pada bulan Desember 2009, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 
34/2009 yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada 
pelanggan domestik (“Domestic Market Obligation” atau “DMO”). Kuantitas DMO, berdasarkan persentase 
minimum dari penjualan batubara domestik dan harga DMO, berdasarkan harga indeks internasional, akan 
ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala. Pada tanggal laporan keuangan 
konsolidasian ini, industri pertambangan masih menunggu pedoman kebijakan dan instruksi dari Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral. 

 

f.  Biaya Kehutanan 
  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 4 Februari 2008, seluruh perusahaan yang memiliki aktivitas 
di dalam area hutan produksi dan hutan lindung namun kegiatannya tidak berhubungan dengan kegiatan 
kehutanan akan memiliki kewajiban untuk membayar biaya kehutanan antara Rp 1,2 sampai Rp 3 per hektar 
setiap tahun. Iuran ini berlaku sejak 2008. Grup masih mereview dampak peraturan ini terhadap operasional 
Grup. 

246



PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 53 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

30. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING 
  

Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang Dolar AS pada 30 Juni 2010 telah dikonversikan ke dalam mata uang 
Rupiah dengan menggunakan kurs AS$1= Rp 9.083 (nilai penuh). 
 
Hingga 16 Agustus 2010 kurs bergerak dari AS$1 = Rp 9.083 (nilai penuh) menjadi AS$1 = Rp 8.988 (nilai penuh). 
Ada kemungkinan bahwa Rupiah akan makin berfluktuasi di masa yang akan datang dan mungkin akan terdepresiasi 
atau terapresiasi secara signifikan.  
  
Apabila aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2010 dijabarkan dengan 
menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010, maka kewajiban moneter bersih dalam mata uang 
asing Perusahaan akan turun sebesar Rp 24.564.  
 

  

 Mata uang 
asing Setara Rp

 (nilai penuh) (dalam jutaan)
Aset moneter dalam mata uang asing
Kas dan setara kas Dolar AS 3.437.521           31.223                 
Kas yang dibatasi penggunaannya Dolar AS 7.381.592           67.047                 
Piutang usaha Dolar AS 11.278.983         102.447               
Piutang usaha yang belum ditagih Dolar AS 19.327.755         175.554               
Uang muka dan biaya dibayar dimuka Dolar AS 24.943.191         226.559               
Uang jaminan yang dapat dikembalikan Dolar AS 5.477.046           49.748                 
Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan

istimewa Dolar AS 1.276.891           11.598                 

Jumlah aset moneter dalam mata uang
asing 664.176               

Kewajiban moneter dalam mata uang asing
Hutang usaha Dolar AS (5.474.953)         (49.729)                
Biaya yang masih harus dibayar Dolar AS (25.639.877)       (232.887)              
Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan

istimewa Dolar AS (133.776.065)     (1.215.088)           
Hutang sewa guna usaha Dolar AS (5.773.753)         (52.443)                
Pinjaman Dolar AS (161.030.827)     (1.462.643)           

Jumlah kewajiban moneter dalam mata
uang asing (3.012.790)           

Jumlah kewajiban moneter dalam mata
uang asing, bersih (2.348.614)           

30 Juni 2010

 
  
 Grup tidak melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar, karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Grup 

dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (lihat Catatan 
33). 

 
 
31. PELAPORAN SEGMEN 
 
 Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam menelaah kinerja segmen dan 

menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan bahwa segmen primer adalah dua 
kegiatan usaha yang signifikan yang mencakup pertambangan batubara dan jasa pertambangan. Seluruh transaksi 
antar segmen telah dieliminasi. 
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31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan) 
 
 Informasi tentang segmen yang dianggap sebagai segmen primer adalah sebagai berikut: 
 

   30 Juni 2010  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian  
 
 Pendapatan usaha 
 Penjualan di luar segmen  1.074.602  -  -  -  1.074.602 
 Penjualan antar segmen  -  163.444  -  (163.444)  - 
 Penjualan bersih  1.074.602  163.444  -  (163.444)  1.074.602 
 
 Laba kotor  432.183  75.766  -   1.136  509.085 
 
 Beban penjualan dan pemasaran         (111.654) 
 Beban umum dan administrasi          (46.527) 
 
 Laba usaha          350.904 
 
 Beban bunga dan beban keuangan          (170.063) 
 Pendapatan bunga           154 
 Beban lain-lain, bersih          (88.536) 
 
 Laba sebelum hak minoritas           92.459 
 
 Hak minoritas           (717) 
 
 Laba sebelum beban pajak            91.742 
 
 Beban pajak           (71.094) 
 
 Laba bersih           20.648 

 
 Aset segmen  2.368.830  891.204  2.061.562  (327.283)  4.994.313 
 Kewajiban segmen  2.349.938  849.783  2.087.528  (363.377)  4.923.872 
 Perolehan aset tetap  86.414  67.539  -  -  153.953 
 Depresiasi  12.418  87.678   -  -  100.096 
 Amortisasi  22.146  1.186  38.395  -  61.727 

 
  
 Arus kas dari aktivitas operasi             
 Penerimaan dari pelanggan  813.701  32.899  -  (32.899)  813.701 
 Pembayaran ke pemasok  (546.654)  (253.833)  (54.296)  38.776     (816.007) 
 Lain-lain  (213.952)   440  107.878  (107.889)  (213.523) 
  
 Arus kas bersih yang  
  (digunakan untuk)/ 
  diperoleh dari aktivitas  
  operasi  53.095  (220.494)  53.582  (102.012)  (215.829) 
 
 Arus kas dari aktivitas  
  investasi 

 Pembelian aset tetap  (82.290)  (37.218)  -  -  (119.508) 
   

 Arus kas bersih yang  
   digunakan untuk  
  aktivitas investasi  (82.290)  (37.218)  -  -  (119.508) 
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31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan) 
 
   30 Juni 2010 (lanjutan)  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian  

 
 Arus kas dari aktivitas  
  pembiayaan 
 Penerimaan dari pinjaman  152.724  264.722  51.389  -  468.835 
 Pembayaran pinjaman jangka 
  pendek  (15.812)  -  -  -  (15.812) 
 Pembayaran pinjaman  (77.707)  -  -  -  (77.707) 
 Pembayaran hutang sewa 
  guna usaha  -  (7.833)  -  -  (7.833) 
 Pembayaran pinjaman kepada 
  pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa  (1.275)  (1.190)  (2.020)  1.679  (2.806) 
 
 Arus kas bersih yang diperoleh 

   dari aktivitas pembiayaan  57.930  255.699  49.369  1.679  364.677   
 
 

   30 Juni 2009 (tidak diaudit)  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian 
 

 Pendapatan usaha 
 Penjualan di luar segmen  -  -  -  -  - 
 Penjualan antar segmen  -  69.228  -  (69.228)  - 
 Penjualan bersih  -  69.228  -  (69.228)  - 
 
 Laba kotor  -  (30.708)  -  30.708  - 
 

 Beban penjualan dan pemasaran          - 
 Beban umum dan administrasi          (3.709) 
 
 Rugi usaha          (3.709) 
 
 Beban bunga dan beban keuangan          (34.600) 
 Pendapatan bunga           1.950 
 Beban lain-lain, bersih          (39.448) 
 
 Rugi sebelum hak minoritas           (75.807) 
 
 Hak minoritas           - 
 Rugi sebelum beban pajak           (75.807) 
  
 Manfaat pajak           18.542 
 
 Rugi bersih           (57.265) 
 
 Aset segmen  1.373.180  858.737  1.218.116  (741.208)  2.708.825 
 Kewajiban segmen  1.427.481  892.645  1.150.618  (748.807)  2.721.937 
 Perolehan aset tetap  -  337.035  -  -  337.035 
 Depresiasi  6.786  43.876  -  -  50.662 
 Amortisasi  -  600   3.402  -  4.002 
 
 
 Arus kas dari aktivitas operasi             
 Penerimaan dari pelanggan  -  69.228  -  (69.228)  - 
 Pembayaran ke pemasok  (502.626)  (21.387)  (156.305)  259.139  (421.179) 
 Lain-lain   (1.118)  6.442  33.225  (39.966)  (1.417) 
  
 Arus kas bersih yang  
  (digunakan untuk)/diperoleh  
  dari aktivitas operasi  (503.744)  54.283  (123.080)  149.945  (422.596) 
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31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan) 
 

   30 Juni 2009 (tidak diaudit) (lanjutan)  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian 
 
Arus kas dari aktivitas  

  investasi 
 Pembelian aset tetap  -  (325.136)  (76)  -  (325.212) 
 Pembayaran untuk biaya  
  eksplorasi dan  
  pengembangan yang 
  ditangguhkan  (148.975)  -  -  27.493  (121.482) 
  

  Arus kas bersih yang 
   digunakan untuk  
   aktivitas investasi  (148.975)  (325.136)  (76)  27.493  (446.694) 

 
 Arus kas dari aktivitas  
  pembiayaan 
 Penerimaan dari pinjaman  551.986  247.839  -  -  799.825 
 Pembayaran pinjaman jangka 
  pendek  (1.012)  -  -  -  (1.012) 
 Pembayaran hutang sewa 
  guna usaha  -  (1.662)  -  -  (1.662) 
 Penerimaan dari pinjaman kepada 
  pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa  84.548  32.259  122.225  (135.311)  103.721 
 
 Arus kas bersih yang  
  diperoleh dari aktivitas  
  pembiayaan  635.522  278.436  122.225  (135.311)  900.872   
 

 
   31 Desember 2009  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian  
 
 Pendapatan usaha 
 Penjualan di luar segmen  200.529  -  -  -  200.529 
 Penjualan antar segmen  -  196.321  -  (196.321)  - 
 Penjualan bersih  200.529  196.321  -  (196.321)  200.529 
 
 Laba kotor  70.129   18.876  -  3.336  92.341 
 
 Beban penjualan dan pemasaran         (32.792) 
 Beban umum dan administrasi          (10.231) 
 
 Laba usaha          49.318 
 
 Beban bunga dan beban keuangan          (126.613) 
 Pendapatan bunga           397 
 Beban lain-lain, bersih          (12.525) 
 
 Rugi sebelum hak minoritas           (89.423) 
 
 Hak minoritas           - 
 
 Rugi sebelum beban pajak           (89.423) 
 
 Beban pajak           (10.354) 
 
 Rugi bersih           (99.777) 
 
 Aset segmen  1.707.480  600.538  2.097.103  (62.154)  4.342.967 
 Kewajiban segmen  1.760.539  594.004  2.036.704  (99.018)  4.292.229 
 Perolehan aset tetap  166.329  393.236  -  -  559.565 
 Depresiasi  23.973  121.386  -  -  145.359 
 Amortisasi  11.701  1.812  40.693  -  54.206 
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31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)  
   31 Desember 2009 (lanjutan)  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian  
 
 Arus kas dari aktivitas operasi             
 Penerimaan dari pelanggan  183.429  190.332  -  (190.332)  183.429 
 Pembayaran ke pemasok  (508.884)  (74.334)  -  (613.243)   (1.196.461)  
 Lain-Lain  (23.662)  180.729  351.631  (524.080)  (15.382) 
 
 Arus kas bersih yang  
  (digunakan untuk)/ 
  diperoleh dari  
  aktivitas operasi  (349.117)  296.727  351.631  (1.327.655)  (1.028.414) 
 
 Arus kas dari aktivitas  
  investasi 
  Pembelian aset tetap  (157.216)   (349.611)  -  -  (506.827)  
  Pembayaran untuk biaya  
  eksplorasi dan  
  pengembangan yang 
  ditangguhkan  (252.872)  -  -  41.374  (211.498)   
 Pembayaran akuisisi  -  -  (176.785)  -  (176.785) 
 
 Arus kas bersih yang  
   digunakan untuk  
   aktivitas investasi  (410.088)  (349.611)  (176.785)  41.374  (895.110) 

 
Arus kas dari aktivitas  
  pembiayaan 
Penerimaan dari pinjaman  1.294.899  247.893  502.125  -  2.044.917 
Penerimaan dari pinjaman jangka 
  pendek  15.812  -  -  -  15.812 
Pembayaran pinjaman jangka 
  pendek  (1.012)  -  -  -  (1.012) 
Pembayaran hutang sewa 
  guna usaha  -  (13.359)  -  -  (13.359) 
Pembayaran pinjaman kepada 
  pihak yang memiliki hubungan 
   istimewa  (637.496)  (255.337)  -  463.712  (429.121) 
Penerimaan dari pinjaman kepada 
  pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa  -  -   171.988  137.253  309.241 
 
Arus kas bersih yang diperoleh 
  dari/(digunakan untuk) 
  aktivitas pembiayaan  672.203  (20.803)  674.113  600.965  1.926.478  
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31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)  
 

   31 Desember 2008  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian  
 
 Pendapatan usaha 
 Penjualan di luar segmen  -  -  -  -  - 
 Penjualan antar segmen  -  -  -  -  - 
 Penjualan bersih  -  -  -  -  - 
 
 Laba kotor  -   -  -  -  - 
 
 Beban penjualan dan pemasaran          - 
 Beban umum dan administrasi          (16.480) 
 
 Rugi usaha          (16.480) 
 
 Beban bunga dan beban keuangan          (23.442) 
 Pendapatan bunga           1.999 
 Beban lain-lain, bersih          (60.549) 
 
 Rugi sebelum hak minoritas           (98.472) 
 
 Hak minoritas           - 
 
 Rugi sebelum rugi sebelum akuisisi          (98.472) 
 
 Rugi sebelum akuisisi           269 
 
 Rugi sebelum manfaat pajak           (98.203) 
 
 Manfaat pajak           18.364 
 
 Rugi bersih           (79.839) 

 

 Aset segmen  1.142.672   549.662  1.078.811 (621.435)  2.149.710 
 Kewajiban segmen  1.155.275   561.363  887.504 (492.614)  2.111.528 
 Perolehan aset tetap  49.410   299.376  - -  348.786 
 Depresiasi  1.346   24.569  - -  25.915 
 Amortisasi  -   -  6.970 -  6.970 
 
 Arus kas dari aktivitas operasi             
 Penerimaan dari pelanggan  -  -  -  -  - 
 Pembayaran ke pemasok  (76.176)  (256.700)  (806.850)  1.131.582  (8.144)  
 Lain-Lain  404.417  15.621  26.888  (479.100)  (32.174) 
 
 Arus kas bersih yang diperoleh 
  dari/(digunakan untuk)  
  aktivitas operasi  328.241  (241.079)  (779.962)  652.482  (40.318) 

 
 Arus kas dari aktivitas  
  investasi 
  Pembelian aset tetap  (51.945)   (299.651)  (76)  -  (351.672)  
  Pembayaran untuk biaya  
  eksplorasi dan  
  pengembangan yang 
  ditangguhkan  (950.220)  -  -  (8.854)  (959.074)   
 Pembayaran akuisisi  -  -  (189.613)  -  (189.613) 
 
 Arus kas bersih yang  
   digunakan untuk  
   aktivitas investasi  (1.002.165)  (299.651)  (189.689)  (8.854)  (1.500.359) 
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31.  PELAPORAN SEGMEN (lanjutan) 
 

   31 Desember 2008 (lanjutan)  
  Pertambangan  Jasa 
   Batubara  Pertambangan  Lain-lain   Eliminasi   Konsolidasian  
 
 Arus kas dari aktivitas  
  pembiayaan 
 Penerimaan dari pinjaman 
  jangka pendek  1.012  -  -  -  1.012 
 Penambahan modal saham  2.000  50.000  124.000  (52.000)  124.000 
 Pembayaran hutang pihak 
  yang memiliki hubungan 
   istimewa  (13.982)  -  -  -  (13.982) 
 Penerimaan dari pinjaman kepada 
  pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa  687.316  492.133   845.597  (592.079)  1.432.967 
  
 Arus kas bersih yang  
  diperoleh dari  
  aktivitas pendanaan  676.346  542.133  969.597  (644.079)  1.543.997 
 
 

 Informasi segmen berdasarkan geografis sebagai segmen secondary adalah sebagai berikut: 
 
     30 Juni   30 Juni  31 Desember 31 Desember 31 Desember 
     2010   2009   2009   2008   2007  
        (tidak diaudit) 
 
 Cina   648.236  -  200.529  -  - 
 Jepang   166.879  -  -  -  - 
 India   180.628  -  -  -  - 
 Korea Selatan   78.859  -  -  -  - 
     
     1.074.602  -  200.529              -                        - 
 
 
32. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN   
 
 Informasi di bawah ini terkait dengan aset dan kewajiban keuangan Grup berdasarkan kategori: 
 
 (i) Aset keuangan 

              
      Pinjaman  Nilai wajar     Aset 

        dan   di keuangan 
       Jumlah    Piutang   Laba Rugi     lainnya   
 
 30 Juni 2010  
 Aset keuangan: 
 Kas dan setara kas    37.402  -  -  37.402 
 Kas di bank yang dibatasi penggunaannya   89.393  -  -  89.393 
 Piutang usaha    102.447  102.447  -  - 
 Piutang yang belum ditagih    175.554  175.554  -  -  
 Piutang dari pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa    4.653  4.653  -  - 
 Uang jaminan yang dapat dikembalikan   89.563  89.563  -  - 
 Pinjaman ke pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa    11.598  11.598  -  - 
 
 Jumlah aset keuangan    510.610  383.815  -  126.795 
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32. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan) 
  
 (i) Aset keuangan (lanjutan) 

       Pinjaman  Nilai wajar     Aset 
        dan   di keuangan 
       Jumlah    Piutang   Laba Rugi     lainnya   

 
30 Juni 2009 (tidak diaudit)  

 Aset keuangan: 
 Kas dan setara kas    37.003  -  -  37.003 
 Kas di bank yang dibatasi penggunaannya   46.933  -  -  46.933 
 Piutang dari pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa    55.440  55.440  -  - 
 Uang jaminan yang dapat dikembalikan   57.135  57.135  -  - 
 Pinjaman ke pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa     13.056  13.056  -  - 
 Piutang lain-lain    2.826  2.826  -  - 
 
 Jumlah aset keuangan    212.393  128.457  -  83.936 
 
 31 Desember 2009  
 Aset keuangan: 
 Kas dan setara kas    8.172  -  -  8.172 
 Kas di bank yang dibatasi penggunaannya   36.639  -  -  36.639 
 Piutang yang belum ditagih    17.100  17.100  -  - 
 Uang jaminan yang dapat dikembalikan   56.234  56.234  -  - 
 Pinjaman ke pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa    12.003  12.003  -  - 
 
 Jumlah aset keuangan    130.148  85.337  -  44.811 
 
 31 Desember 2008  
 Aset keuangan: 
 Kas dan setara kas    5.599  -  -  5.599 
 Piutang dari pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa    53.374  -  -  53.374 
 Uang jaminan yang dapat dikembalikan   32.671  32.671  -  - 
 Pinjaman ke pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa    13.982  13.982  -  - 
 

 Jumlah aset keuangan    105.626  46.653  -  58.973 
   
 
  
 (ii) Kewajiban keuangan 

         Nilai wajar     Kewajiban 
           di keuangan 
              Jumlah   Laba Rugi     lainnya   
 30 Juni 2010 
 Kewajiban keuangan: 
 Hutang usaha      182.906  182.906  - 
 Biaya yang masih harus dibayar      289.575  285.575  - 
 Hutang sewa guna usaha      52.443  52.443  - 
 Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa      1.215.088  1.216.088  - 
 Pinjaman      2.418.328  2.418.328  - 
 
 Jumlah kewajiban keuangan      4.155.340  4.155.340  - 
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32. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan) 
  
(ii) Kewajiban keuangan (lanjutan) 
         Nilai wajar     Kewajiban 

           di keuangan 
              Jumlah   Laba Rugi     lainnya   

 
30 Juni 2009 (tidak diaudit)  

 Kewajiban keuangan: 
 Hutang usaha      140.006  140.006  - 
 Biaya yang masih harus dibayar      21.038  21.038  - 
 Hutang sewa guna usaha      6.648  6.648  - 
 Hutang ke pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa      11.257  11.257  - 
 Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa      1.542.953  1.542.953  - 
 Pinjaman      799.128  799.128  - 
  
 Jumlah kewajiban keuangan      2.521.030  2.521.030  - 
 
 31 Desember 2009  
 Kewajiban keuangan: 
 Hutang usaha      292.363  292.363  - 
 Biaya yang masih harus dibayar      74.932  74.932  - 
 Hutang sewa guna usaha      30.266  30.266  - 
 Hutang ke pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa      646  646  - 
 Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan  
  istimewa      1.218.298  1.218.298  - 
 Pinjaman      2.044.917  2.044.917  - 
 
 Jumlah kewajiban keuangan      3.661.422  3.661.422  - 

 
 31 Desember 2008  

 Kewajiban keuangan: 
 Hutang usaha      306.567  306.567  - 
 Biaya yang masih harus dibayar      169.824  169.824  - 
 Hutang ke pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa      11.326  11.326  - 
 Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan 
  istimewa      1.440.158  1.440.158  - 
 
 Jumlah kewajiban keuangan      1.927.875  1.927.875  -  
 
 
33. MANAJEMEN RISIKO 

 
Aktivitas Grup terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga 
dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan 
Grup berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja 
keuangan Grup. 
 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh Dewan Direksi Grup. Dewan Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan 
melakukan lindung nilai atas risiko keuangan, jika diperlukan. Dewan Direksi menyediakan prinsip-prinsip 
keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas. 
 
Risiko pasar 
 
i) Risiko nilai tukar 
 
Penjualan, pendanaan dan sebagian besar biaya dan mayoritas pengeluaran operasional Grup dilakukan dalam 
mata uang Dolar AS.  
 
Manajemen berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah/Dolar AS tidak berdampak signifikan terhadap Grup 
karena diperkirakan hanya 30% dari biaya yang dimiliki Grup dilakukan dalam Rupiah, sedangkan di sisi lain semua 
penjualan Grup dilakukan dengan mata uang Dolar AS.  
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33. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 
 
ii) Risiko harga 
 
Grup terpengaruh oleh fluktuasi dalam harga batubara. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh negatif dari 
fluktuasi harga batubara, dimana akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran batubara dunia, harga minyak dan 
faktor lainnya seperti permintaan baja dunia. Grup mengelola secara aktif risiko-risiko ini dan melakukan penyesuaian 
seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi. 

 
iii) Risiko suku bunga 
 
Grup memiliki sebagian pinjaman dengan tingkat suku bunga variabel sehingga Grup terekspos risiko tingkat suku 
bunga. Walaupun demikian, Grup memonitor risiko ini untuk meminimalisir pengaruh negatif terhadap Grup. 

 
Tabel berikut menyajikan aset dan kewajiban keuangan Grup yang terpengaruh oleh suku bunga. 
 
  30 Juni 2010   
  
  Suku bunga mengambang  Suku bunga tetap   
               
 Kurang dari  Lebih dari  Kurang dari  Lebih dari   Tanpa 
  satu tahun   satu tahun   satu tahun   satu tahun   bunga   Jumlah 
 
Aset 
Kas dan setara kas  37.402  -  -  -  -  37.402 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya 89.393  -  -  -  -  89.393 
Piutang usaha  -  -  -  -  102.447  102.447 
Piutang yang belum ditagih  -  -  -  -  175.554  175.554 

 Piutang dari pihak yang  
 memiliki hubungan istimewa  -  -   -  -   4.653  4.653 
 Uang jaminan yang dapat dikembalikan  -  -   -  -   89.563    89.563 
 Pinjaman kepada pihak yang 
 memiliki hubungan istimewa  -  -   -  -   11.598   11.598 

 
Jumlah aset keuangan  126.795  -  -  -  383.815  510.610 
 
Kewajiban 
Hutang usaha   -  -  -  -  182.906  182.906 
Biaya yang masih harus dibayar  -  -  -  -  289.575  289.575 
Hutang sewa guna usaha  -  -  20.348  32.095  -  52.443 
Pinjaman dari pihak yang memiliki  
 hubungan istimewa  -  -  -  1.215.088  -  1.215.088  
Pinjaman    1.162.867  1.255.461  -  -  -  2.418.328 
  
Jumlah kewajiban keuangan  1.162.867  1.255.461  20.348  1.247.183  472.481  4.158.340 

 
Risiko kredit 
 
Risiko kredit cukup rendah karena produk batubara Grup dijual di pasar ekspor melalui Glencore, sebuah agen 
pemasaran yang memiliki reputasi yang baik, dimana semua penjualan mengggunakan mata uang Dolar AS. Grup 
mengelola risiko kredit dengan mereview profil kredit dari calon pembeli potensial dan memonitor kinerja pembeli 
secara berkelanjutan. 
  
Risiko likuiditas 
 
Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. 
Pengelolaan risiko likuditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas dan 
aset lainnya yang mudah dikonversikan menjadi kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan 
pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasangkan profil jatuh tempo dari 
aset dan kewajiban keuangan. 
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34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 
 a. Untuk tujuan Penawaran Saham Perdana ke publik, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan 

konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, untuk 
disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 
 

-  Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan seperti dijelaskan pada Catatan 2a. 

- Informasi segmen usaha seperti diungkapkan pada Catatan 31. 
-  Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing seperti diungkapkan pada Catatan 30. 
-  Laba bersih per saham seperti diungkapkan pada Catatan 27. 
-  Aset dan kewajiban keuangan seperti diungkapan pada Catatan 32. 

 
 b. Selanjutnya, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan periode enam 

bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 
dan 2007, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 

- Penyajian pinjaman jangka pendek pada neraca konsolidasian. 
-  Penyajian pembayaran akuisisi dan penerimaan dari penjualan investasi sebagai arus kas dari aktivitas 

investasi dan penyajian penerimaan dari pinjaman dan pembayaran pinjaman jangka pendek sebagai arus 
kas dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian. 

- Pengungkapan tanggal mulai beroperasinya Perusahaan secara komersial seperti diungkapkan pada Catatan 
1. 

- Pengungkapan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. seperti 
diungkapkan pada Catatan 1. 

- Pengungkapan metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup seperti diungkapkan pada Catatan 2k. 
-  Pengungkapan penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) dan dampak dari penerapan 

kedua PSAK tersebut seperti diungkapkan pada Catatan 2t. 
-  Pengungkapan arus kas keluar bersih dari akuisisi anak perusahaan seperti diungkapkan pada laporan arus 

kas konsolidasian dan telah disesuaikan pada Catatan 3a dan Catatan 3b. 
- Pengungkapan kas dan setara kas pada pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti diungkapkan pada 

Catatan 4. 
-  Pengungkapan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada pihak yang memiliki hubungan 

istimewa seperti diungkapkan pada Catatan 5. 
-  Pengungkapan aset sewa guna usaha seperti diungkapkan pada Catatan 11. 
- Pengungkapan status kepemilikan aset tetap yang dikuasai Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 

11. 
-  Pengungkapan rasio-rasio keuangan yang harus dijaga oleh Perusahaan sehubungan dengan pinjaman 

seperti diungkapkan pada Catatan 18a dan Catatan 18b. 
-  Pengungkapan kesesuaian antara perhitungan pajak penghasilan kini pada tanggal dan untuk tahun yang 

berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke 
Kantor Pelayanan Pajak pada Catatan 20c. 

- Pengungkapkan pernyataan manajemen bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan seperti diungkapkan 
pada Catatan 20d. 

- Pengungkapan pernyataan manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan piutang dari pihak yang memiliki 
hubungan istimewa dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti diungkapkan pada 
Catatan 26a dan 26b. 

- Pengungkapan jenis mata uang dari piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pinjaman 
kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti diungkapkan pada Catatan 26a dan 26b. 

-  Penyajian pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai kewajiban tidak lancar pada neraca 
konsolidasian dan telah disesuaikan pada Catatan 26c dan Catatan 39 

- Pengungkapan jenis mata uang dari hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti 
diungkapkan pada Catatan 26d. 

- Pengungkapan pernyataan manajemen mengenai kelangsungan perikatan seperti diungkapkan pada Catatan 
28. 

- Pengungkapan fasilitas kredit yang belum digunakan seperti diungkapkan pada Catatan 28h. 
- Pengungkapan PP No. 55/2010 seperti diungkapkan pada Catatan 29b. 
- Pengungkapan alasan manajemen tidak melakukan lindung nilai seperti diungkapkan pada Catatan 30. 
- Pengungkapan arus kas segmen pada Catatan 31. 
- Pengungkapan perjanjian-perjanjian yang terjadi setelah tanggal neraca seperti diungkapkan pada Catatan 

37. 
-  Penyajian hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai kewajiban tidak lancar pada 

neraca konsolidasian dan telah disesuaikan pada Catatan 39. 
- Penyajian aset tidak lancar lain-lain sebagai pengurang pinjaman berkaitan dengan implementasi PSAK 50 

(Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) pada neraca konsolidasian dan telah disesuaikan pada Catatan 19 
dan Catatan 39. 

257



PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. (dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI) Lampiran 64 
DAN ANAK PERUSAHAAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
 
- Pengungkapan ikhtisar kebijakan akuntansi penting mengenai piutang usaha seperti diungkapkan pada 

Catatan 2d. 
- Pengungkapan ikhtisar kebijakan akuntansi penting mengenai aset dan kewajiban keuangan seperti 

diungkapkan pada Catatan 2t. 
- Pengungkapan ikhtisar kebijakan akuntansi penting mengenai penurunan nilai dari aset keuangan seperti 

diungkapkan pada Catatan 2u. 
- Pengungkapan ikhtisar kebijakan akuntansi penting mengenai hutang usaha seperti diungkapkan pada 

Catatan 2v. 
 

 
35. LIKUIDITAS 

 
Pada tanggal 30 Juni 2010, Grup memiliki akumulasi kerugian sebesar Rp 163.519 dan modal kerja negatif sebesar 
Rp 1.133.164.  Manajemen telah melakukan analisis secara rinci atas  proyeksi arus kas Grup selama 12 bulan ke 
depan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Berdasarkan proyeksi 12 bulan ke depan tersebut, manajemen 
berkesimpulan bahwa terdapat cukup likuiditas untuk membiayai operasional Grup, pengeluaran modal yang sudah 
direncanakan dan pembayaran pinjaman selama periode tersebut. Dalam menyusun proyeksi tersebut, manajemen 
melakukan telaah atas kebutuhan kas Grup pada periode-periode sebelumnya dan juga faktor-faktor penting yang 
dapat mempengaruhi operasional Grup selama 12 bulan ke depan, dan berpendapat bahwa asumsi dan analisis 
sensitivitas yang telah digunakan dalam menyusun proyeksi adalah wajar. Namun demikian, karena semua asumsi 
tersebut mengenai kejadian di masa depan, asumsi-asumsi ini memiliki keterbatasan dan ketidakpastian dimana 
beberapa atau semua asumsi-asumsi ini mungkin tidak dapat tercapai. Selain itu, pemegang saham Perusahaan 
telah menyetujui rencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan, yang diharapkan 
dapat menghasilkan dana untuk membayar kembali hutang dan mengurangi rasio hutang terhadap ekuitas. Oleh 
karena itu, Perusahaan berkeyakinan dapat melanjutkan kelangsungan usahanya. 
 
Laporan keuangan konsolidasian tidak memasukkan efek dari segala penyesuaian yang mungkin diperlukan jika 
Perusahaan tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya di masa depan. 
 
 

36. KONSENTRASI RISIKO 
 
Pendapatan Grup seluruhnya berasal dari penjualan batubara kepada Glencore International AG (”Glencore”). Kinerja 
dan kelangsungan usaha Grup secara keseluruhan bergantung pada penyelesaian kontrak penjualan batubara 
kepada Glencore. Walaupun Grup secara langsung dipengaruhi oleh kinerja dari Glencore, manajemen berkeyakinan 
tidak ada risiko yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2010. Selain itu, manajemen juga dalam proses untuk 
mendiversifikasi pelanggannya untuk mengatasi masalah pelanggan yang terkonsentrasi. 

 
 

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA 
 

a. Berdasarkan resolusi dari para pemegang saham Perusahaan tanggal 16 Agustus 2010, telah diputuskan 
antara lain hal–hal sebagai berikut: 
1. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.; 
2. Perubahan anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan; 
3.  Pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 10.000 (nilai penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh) 

per lembar saham; 
4.  Konversi hutang Perusahaan kepada PT Republik Energi sebesar Rp 1.200.000 menjadi setoran modal 

dengan nilai konversi disesuaikan dengan nilai nominal baru. Atas konversi ini akan dikeluarkan saham-
saham baru Perusahaan sebanyak 12.000.000.000 lembar, yang dilakukan bersamaan dengan 
peningkatan modal dasar Perusahaan sebagai berikut; dan 

5.  Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 500.000 menjadi Rp 5.308.000. 
 
Efektif sejak resolusi tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:   

       Jumlah   Persentase 
  Pemegang saham     lembar saham   kepemilikan   Jumlah  
 
PT Republik Energi     13.269.987.500  99,999%  1.326.999 
PT Muara Kencana Abadi     12.500  0,001%  1 
 
       13.270.000.000  100%  1.327.000 
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37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) 
  

b. Pada tanggal 15 Juli 2010, AKT mengadakan perjanjian penggunaan alur pelayaran sepanjang Sungai Barito 
dengan PT Ambang Barito Nusapersada (”ABN”) dan PT Sarana Daya Mandiri (”SDM”). Berdasarkan 
perjanjian ini, AKT wajib membayar biaya sebesar AS$0,3 untuk setiap metrik ton batubara yang dikapalkan 
melalui Sungai Barito yang dikelola oleh ABN dan SDM. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak 
penandatanganan perjanjian ini. 

 
c. Pada tanggal 28 Juli 2010, AKT mengadakan perjanjian instalasi dan pembangunan tangki bahan bakar (fuel 

tank) dengan PT Kharisma Rekayasa Global (”KRG”) dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.000. Berdasarkan 
perjanjian ini, KRG akan membangun 4 unit tangki bahan bakar solar di area pertambangan Bentuan dan 1 
unit tangki bahan bakar solar di pelabuhan Muara Tuhup dengan kapasitas masing-masing tangki sebanyak 
3.000 kiloliter.  

 
Pada tanggal yang sama, AKT juga mengadakan perjanjian instalasi dan pembangunan fasilitas pengisian 
tangki bahan bakar (fuel tank unloading system) dan fasilitas pengisian tangki bahan bakar kapal tongkang 
(fuel barge unloading system) di pelabuhan Muara Tuhup dengan KRG dengan nilai kontrak masing-masing 
sebesar Rp 3.400 dan Rp 2.500.  
 

Perjanjian-perjanjian ini tidak memuat masa berlaku yang pasti, namun pembangunan fasilitas-fasilitas 
tersebut diperkirakan selama 6 bulan sejak 1 Juni 2010 dengan masa garansi selama 3 bulan sejak 
selesainya pembangunan. 

 
d. Pada tanggal 30 Juli 2010, AKT mengadakan perjanjian instalasi dan pembangunan fasilitas coal crushing, 

dengan KRG dengan kapasitas 850 ton per jam di area pertambangan Bentuan. Nilai kontrak ini sebesar Rp 
14.400. Perjanjian ini tidak memuat masa berlaku yang pasti, namun pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut 
diperkirakan selama 4 bulan sejak penandatanganan perjanjian ini dengan masa garansi selama 3 bulan 
sejak selesainya pembangunan. 

 

e. Pada tanggal 12 Agustus 2010, BMS dan CIMB Niaga menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali 
Perjanjian Pinjaman Investasi tertanggal 26 Mei 2010 yang mengubah tingkat suku bunga kredit menjadi dua 
bagian yaitu 7,75% untuk fasilitas pinjaman hingga AS$17.000.000 dan LIBOR enam bulanan ditambah 4% untuk 
sisa fasilitas pinjaman sebesar AS$25.000.000. 

 
 

38. PERKEMBANGAN TERAKHIR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 
 

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang direvisi yang berlaku untuk laporan 
keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:  
 

• PSAK 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan.  
• PSAK 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas. 
• PSAK 4 (Revisi 2009) – Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.  
• PSAK 5 (Revisi 2009) – Segmen Operasi. 
• PSAK 7 (Revisi 2009) – Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 
• PSAK 12 (Revisi 2009) – Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.  
• PSAK 15 (Revisi 2009) – Investasi Pada Entitas Asosiasi. 
• PSAK 19 (Revisi 2009) – Aset Tidak Berwujud. 
• PSAK 22 (Revisi 2009) – Akuntansi Penggabungan Usaha. 
• PSAK 23 (Revisi 2009) – Pendapatan. 
• PSAK 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. 
• PSAK 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset. 
• PSAK 57 (Revisi 2009) – Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. 
• PSAK 58 (Revisi 2009) – Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. 
 

Grup masih mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan 
keuangan konsolidasian. 
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39. REKLASIFIKASI AKUN 
 
Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada 30 Juni 2009, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dan 
untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2009 dan tahun berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 telah 
direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk periode enam bulan 
yang berakhir pada 30 Juni 2010. 
 
    30 Juni  31 Desember  31 Desember  31 Desember     
 Akun yang terpengaruh   2009   2009   2008   2007   Keterangan  
   (tidak diaudit) 
 
Pajak dibayar dimuka –   40.298  88.470  25.630  - Diklasifikasikan ke  
 lancar               pajak dibayar dimuka – 

bagian jangka panjang 
Beban umum dan    600   1.812   -   - Diklasifikasikan ke 
 administrasi –               beban bunga dan 
 amortisasi biaya              beban keuangan 
 keuangan yang 
     ditangguhkan   
 
Pinjaman dari pihak yang    -   -  298.278   - Diklasifikasikan ke 
 memiliki hubungan              pinjaman dari pihak 
 istimewa – bagian yang             yang memiliki 
 akan jatuh tempo              hubungan istimewa –  
 dalam 1 tahun              bagian jangka panjang 
 
Hutang kepada pihak yang   11.257   646   11.326   - Diklasifikasikan ke 
 memiliki hubungan              hutang kepada pihak 
 istimewa – lancar              yang memiliki 
                hubungan istimewa –  
                bagian jangka panjang 
 
Aset tidak lancar lain-lain    7.215   5.883   -   - Diklasifikasikan ke 
                pinjaman 
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Tuhup JORC Resource and Reserve Statement                                                                                     PT Asmin Koalindo Tuhup

J1025

July 2010

LAPORAN PERNYATAAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN JORC 
TUHUP
JULI 2010

PT ASMIN KOALINDO TUHUP

Berikut ini disajikan dari bagian pernyataan, ringkasan, dan pernyataan JORC dari Laporan 
Pernyataan Sumber Daya dan Cadangan JORC Tuhup Juli 2010 PT Asmin Koalindo Tuhup 
yang disampaikan oleh PT SMG Consultants (SMGC). Laporan ini hanya dapat 
dipresentasikan secara keseluruhan, beserta seluruh tabel dan grafik yang merupakan satu 
kesatuan dari laporan tersebut yang harus dibaca dengan penuh.
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PERNYATAAN

PT SMG Consultants (SMGC”) mempersiapkan secara eksklusif Laporan Pernyataan JORC 

Sumber Daya dan Cadangan (“Laporan JORC”) untuk PT Asmin Koalindo Tuhup (“PT AKT”) dan 

perusahaan induknya adalah PT Borneo Lumbung Energi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dan/atau menggunakan Laporan JORC 

adalah:

 Distribusi dan tujuan pembuatan laporan;

 PT AKT dan rekan memberikan kepercayaan kepada SMGC untuk menggunakan semua 

informasi yang diberikan;

 Batasan dan asumsi pada keseluruhan laporan;

 Ruang lingkup terbatas pada laporan;

 Isu-isu lain yang tidak dijelaskan dalam ruang lingkup.

Berdasarkan batasan-batasan sebagaimana disebutkan diatas, SMGC telah melaksanakan semua 

persiapan dalam rangka penyusunan Laporan JORC, mengumpulkan dan menginterpretasikan data 

dan informasi yang diperlukan, menyimpulkan serta membuat dan/atau menyusun rekomendasi 

yang logis dan dapat dipercaya.

 SMGC tidak bertanggung jawab apabila PT AKT ataupun pihak lainnya menggunakan 

laporan ini sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi ataupun keputusan 

komersial lainnya.

 Risiko penggunaan laporan oleh klien atau pihak ketiga tidak ditanggung oleh SMGC.

 Laporan JORC ini berlaku sebagaimana tanggal yang tertera dalam laporan. SMGC tidak 

bertanggung jawab untuk memperbaharuinya.

 Laporan JORC ini saling terkait antara bagian satu dengan lainnya dan harus dibaca secara 

keseluruhan.

 Pernyataan ini harus dilampirkan di setiap laporan.
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Adapun asumsi dan batasan yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan JORC ini 

adalah sebagai berikut :

Asumsi

 Semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya bersifat relevan dan akurat, dimana 

pemeriksaan independen tidak akan atau tidak bisa dilakukan.

 Seluruh data, informasi dan dokumen-dokumen yang tersedia dan dibutuhkan untuk 

penyusunan laporan telah disampaikan kepada SMGC.

 Beberapa asumsi utama yang disetujui oleh PT AKT telah dideskripsikan dalam Laporan 

JORC ini.

Batasan

 Tidak ada pengawasan fisik atau verifikasi dalam kegiatan ini;

 Kecukupan persiapan sampel

 Penentuan berat jenis

 Aktivitas di laboratorium dan pemenuhan standar yang bersangkutan

 Topografi
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RINGKASAN

PT SMG Consultant ditunjuk oleh PT AKT, pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan  

Pertambangan  Batubara (“PKP2B”) Generasi Ketiga untuk membuat dan menyusun Laporan 

Laporan JORC atas konsesi pertambangannya yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Propinsi 

Kalimantan Tengah (“Tuhup”). Pembuatan dan penyusunan Laporan JORC ini didasarkan pada 

data yang diperoleh pada bulan Juli 2010. 

Konsesi Tuhup terletak di bagian Utara cekungan sungai Barito. Letaknya berdampingan dengan 

area konsesi pertambangan milik PT Marunda Graha Mineral dan berdekatan dengan area konsesi 

milik BHP Billiton.

Luas konsesi Tuhup semula adalah 46.610 hektar. Memenuhi ketentuan dalam PKP2B, pada 

tahap kajian kelayakan, PT AKT mengembalikan sebagian konsesinya yang berada pada Blok 

Timur Laut kepada Pemerintah, yakni seluas 18.980. Dengan demikian luas konsesi saat ini 

menjadi 20.630 hektar.  

Berdasarkan kondisi geologinya konsesi Tuhup dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) blok 

terpisah, yakni di bagian Utara yang disebut sebagai Blok Telakon dan di bagian Selatan yang 

disebut Blok Kohong. Kegiatan eksplorasi telah dilakukan di kedua blok, dimana pada blok Kohong 

telah dilakukan pengalian 1.296 lubang bor dan pada blok Telakon sejumlah 187 lubang bor.

Karakteristik areal konsesi Tuhup, baik pada blok Kohong maupun Blok Telakon adalah sebagai 

berikut :

a. Memiliki struktur batubara yang kompleks.

b. Jumlah lapisan batubara (seam) yang banyak.

c. Rata-rata seam memiliki ketebalan yang relatif tipis

d. Tingkat kemiringan bervariasi.

e. Sifat fisik batubara yang rapuh (mudah hancur).
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f. Material penutup umumnya berupa batuan lempung yang lunak, batu lanau dan sebagian 

berupa batu pasir.

Dengan pertimbangan seam yang kompleks, topografi relatif curam serta memperhatikan standar 

kegiatan pertambangan di Indonesia, maka kegiatan penambangan Tuhup dilakukan dengan 

menggunakan metoda “truck and shovel”. Tuhup juga mengaplikasikan penggunaan inpit crusher 

dan conveyor guna mengurangi biaya dan resiko pengangkutan.

Total sumber daya batubara yang terdapat di konsesi Tuhup sebesar 378,8 juta ton.  Sumber daya 

tereka pada blok Telakon adalah sebesar 98,1 juta ton.  Blok Kohong, khususnya, memiliki sumber 

daya sebesar 280,7 juta ton, terdiri dari 57,8 juta ton sumber daya terukur, 74,3 juta ton sumber 

daya tertunjuk dan 148,6 juta ton merupakan sumber daya tereka.

Total cadangan batubara yang dapat ditambang adalah sebesar 69,2 juta ton. Blok Kohong 

memiliki cadangan terbukti sebesar 36,5 juta ton dan cadangan terkira sebesar 32,7 juta ton. 

Dalam hal ini cadangan blok Telakon belum dapat diperhitungkan mengingat minimnya kegiatan 

eksplorasi yang telah dilakukan di blok dimaksud.  

Batubara yang berasal dari konsesi Tuhup telah dipasarkan dengan harga jual yang sangat baik 

sehubungan dengan spesifikasi dan kualitas produknya yang tinggi. Batubara Tuhup adalah hard 

coking coal dengan kandungan vitrinite yang tinggi, kadar abu rendah, kandungan energi sangat 

tinggi, serta nilai kekentalan dan kandungan pasir yang rendah. Kombinasi tersebut, apalagi 

dengan vitrinite mencapai 100 % menyebabkan batubara dari Tuhup sangat menarik dibandingkan 

dengan batubara yang berasal dari Australia dengan peringkat yang sama namun memiliki 

kandungan vitrinite < 50 % dan kandungan pasir yang relatif tinggi.

Areal konsesi Tuhup belum seluruhnya di eksplorasi.  Oleh karenanya, total sumber daya maupun 

klasifikasi sumberdaya sebagaimana tercantum dalam laporan ini diharapkan akan meningkat 

sejalan dengan peningkatan kegiatan eksplorasi. Kegiatan penelitian atas batubara Tuhup masih 

terbatas pada data geologi, geoteknik serta pengujian laboratorium yang masih terus menerus 
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dilakukan. Oleh karenanya, kesimpulan atas Laporan JORC ini masih sangat terbuka terhadap 

revisi guna menentukan kelanjutan Tuhup di masa depan.

PERNYATAAN JORC

Seluruh gambar penampang sebagaimana tercantum dalam Laporan JORC Tuhup telah dihitung 

dengan berpedoman pada  Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore 

Reserves yang disusun oleh Joint Ore Reserves Committee of The Australian Institute of Mining 

and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Mineral Council, bulan Desember 2004.

Informasi di dalam Laporan JORC  berkaitan dengan endapan yang terdapat di konsesi Proyek 

Tuhup, dimana seluruh informasi yang disampaikan oleh PT AKT telah diperiksa dan diteliti oleh 

Mark Manners dan Keith D. Whitchurch, keduanya adalah anggota dari  The Australian Institute of 

Mining and Metallurgy dan juga merupakan karyawan pada SMGC.

Manners dan Whitchurch sangat berpengalaman di bidang mineralisasi dan tipe endapan serta 

memahami seluruh kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penyusunan Laporan JORC.  

Oleh karenanya, keduanya telah memenuhi persyaratan selaku “Competent Person” sebagaimana 

ditetapkan oleh Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves, tahun 

2004.

Jumlah perkiraan sumberdaya dan cadangan batubara Tuhup  sebagaimana dicantumkan dalam 

laporan ini telah sesuai dan memenuhi kriteria JORC Code, yakni :

 Jumlah perkiraan sumber daya dan cadangan sampai dengan Juli 2010,

 Model penentuan sumber daya dan perkiraan sumber daya dan cadangannya dibuat dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) Minex (tools geologi dan perencanaan tambang

yang telah terbukti baik dan digunakan di seluruh dunia, khususnya untuk kegiatan 

penambangan,
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 Teknik algoritma Minex Growth digunakan untuk membuat model geologi di Minex dengan

grid yang digunakan untuk pemodelan geologi 20m,

 Sumber Daya di Telakon dan Kohong dihitung dengan menggunakan tools estimasi Sumber 

Daya di sistem Minex. Tools ini telah digunakan secara luas di dunia pertambangan dan 

terbukti memiliki akurasi yang lebih logis dan akurat dibandingkan dengan estimasi Sumber 

Daya manual,

 Data geologi dari aktivitas pengeboran, termasuk sampling dan prosedur logging dilakukan 

secara profesional dan akurat berdasarkan prinsip dan definisi JORC Code,

 SMGC memeriksa dan meneliti dengan seksama seluruh dokumen berisi observasi dan 

ulasan yang disampaikan oleh PT AKT. Hasil pemeriksaan dan penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada isu yang bersifat material, namun SMGC tidak mengabaikan kemungkinan 

timbulnya isu-isu lain atau tambahan, 

 Laporan ini tidak dapat diduplikasi tanpa sebelumnya mendapatkan ijin tertulis dari SMGC, 

dan,

 Kesimpulan sebagaimana dicantumkan dalam Laporan JORC ini adalah opini profesional 

dan merupakan hasil interpretasi SMGC terhadap data dan informasi yang disampaikan 

PT AKT pada saat penyusunan laporan.  Kesimpulan yang diambil bersifat  eksklusif, oleh 

karenanya pihak yang menggunakan Laporan JORC harus mengasumsikan dan 

menginterpretasikan sendiri atas setiap issue dan permasalahan yang disampaikan dalam 

laporan.  Opini sebagaimana dicantumkan dalam laporan didasarkan pada  kondisi dan/atau 

keadaan pada saat penyusunan laporan, dengan demikian tidak dapat 

diterapkan/diberlakukan pada kondisi dan/atau keadaan  setelah tanggal penyusunan 

laporan.
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XXI. AnggArAn DAsAr PerseroAn

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran 
Dasar Perseroan yang terakhir yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat 
Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, 
yaitu sebagai berikut:

nAMA DAn TeMPAT KeDUDUKAn
Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT Borneo Lumbung energi & Metal Tbk (selanjutnya dalam Anggaran 
Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan. 

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar 
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan 
Komisaris.

JAngKA WAKTU BerDIrInYA PerseroAn
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan 
terbatas sejak tanggal 03-04-2006 (tiga April dua ribu enam).

MAKsUD DAn TUJUAn serTA KegIATAn UsAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, 
pertambangan, pengangkutan, dan jasa. 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 
sebagai berikut:
A.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha utama sebagai berikut:
1.  Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa hukum dan perpajakan, antara lain:

a.  Jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;
b.  Jasa konsultasi bidang pertambangan meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan 

baik umum maupun khusus, antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, 
mineral, batubara, perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi 
dan ekonomi pemasarannya termasuk subbidang pertambangan lain beserta sarana 
penunjang pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait;

c.  Jasa konsultasi bidang teknik engineering.
2.  Menjalankan usaha dalam bidang pertambanagan, antara lain:

a.  Batubara; 
b. Nikel;
c.  Emas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama 
Perseroan tersebut di atas,  Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu:
a.  Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor dan impor;
b.  Sarana penunjang perusahaan pertambangan: penyewaan peralatan, kendaraan, barang-barang 

dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan operasi penambangan umum.
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M o D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.308.000.000.000,00 (lima triliun tiga ratus delapan miliar 
Rupiah) yang terbagi atas 53.080.000.000 (lima puluh tiga miliar delapan puluh juta) saham, masing-
masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah). 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 13.270.000.000 (tiga belas 
miliar dua ratus tujuh puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 
1.327.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh 
para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir 
akta ini.

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut 
di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 1.327.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh 
miliar Rupiah) telah disetor dengan rincian sebagai berikut: 
A. Sebesar Rp 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) merupakan setoran 

lama, sesuai dengan akta Nomor : 25 tanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu 
sepuluh) yang dibuat dihadapan PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan 
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat 
dalam database dengan Nomor: AHU-AH.01.10-19289 tertanggal 29-07-2010 (dua puluh 
sembilan Juli dua ribu sepuluh) yaitu dengan: 
- Uang Tunai sebesar Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah);
- Konversi hutang Perseroan kepada PT Republik Energi & Metal menjadi saham sebesar 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
B.  Sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) merupakan hutang 

Perseroan kepada PT Republik Energi & Metal yang dikonversikan menjadi saham berdasarkan 
Deed of Debt to Equity Conversion (Perjanjian Konversi Hutang) tanggal 12-08-2010 (dua belas 
Agustus dua ribu sepuluh) yang dibuat di bawah tangan.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran 
atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud 
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat 

pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; 
b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam 

dan LK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 

anggaran dasar. 
d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan 

yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; 
dan

e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau 
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir 
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian. 

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

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

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah 
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh 
saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan 
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD)  kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam 
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui 
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang 
telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-
masing pada tanggal tersebut.

b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat 
dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; 
2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, 

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh 

RUPS; dan/atau
4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan 

penambahan modal tanpa HMETD. 
c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang 

HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi 
jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil 
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang 
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, 
Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai 
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar 
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan 
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek 
tersebut.

g) 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.

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; 
a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. 

Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang 
dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua 

puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 
anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali  
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 
33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu 
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 Anggaran Dasar 
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.
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c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah 
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 
25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan 
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan 
untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan 
penambahan modal disetor tersebut. 

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di keluarkan, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s A H A M
Pasal 5

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

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik 

bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai 
wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang 
Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak 
untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas 
saham-saham tersebut.

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

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

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
a.   Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian 

dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat 
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

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

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham 
tersebut dicatatkan. 

sUrAT sAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

2.   Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: 
a. Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Nomor surat saham; 
c. Nilai nominal saham; 
d. Tanggal pengeluaran surat saham; 

3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham; 
c. Nomor surat saham dan jumlah saham; 
d. Nilai nominal saham; 
e.   Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
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4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/
atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan 
harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan 
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan 
tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau-surat kolektif saham dan/atau obligasi 
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

sUrAT sAHAM PenggAnTI
Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 
1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 

dan
2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian 

surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya 

surat saham tersebut; 
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang 

cukup oleh Direksi Perseroan; dan
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana 

saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender sebelum 
pengeluaran pengganti surat saham.

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

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

PenITIPAn KoLeKTIF
Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut
a. 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 diatas 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 
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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 dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham 
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan 
bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham 
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham 
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk 
pemeriksaan perkara pidana; 

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening 
tersebut. 

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah 
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian 
dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk 
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan 
RUPS; 

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan 
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari 
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank 
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan 
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan 
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank 
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening 
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak 
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian; dan

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham 
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif 
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib 
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki 
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham 
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya 
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi 
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau 
hak-hak lainnya tersebut.

2. 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. 
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DAFTAr PeMegAng sAHAM DAn DAFTAr KHUsUs
Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara 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 atau 

sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal 
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; 
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham 
itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan 
Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus 
Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang 
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua 
surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan 
pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. 

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap 
pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar 
khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. 

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan 
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) 
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan 
dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham 
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang 
yang sah atas saham (saham) tersebut. 

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk 
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap 
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu 
penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-
saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan 
sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PeMInDAHAn HAK ATAs sAHAM
Pasal 10

1.  a.  Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang 
Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan 
dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak 
dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. 
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui 
oleh Direksi. 

b.   Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham 
harus berbentuk sebagaimana   ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan 
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek 
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harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-
saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. 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.

4. 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 di bidang Pasar 
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik 
baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. 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. 

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib 
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa 
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

rAPAT UMUM PeMegAng sAHAM
Pasal 11

1. RUPS adalah:
a.  RUPS Tahunan;
b.   RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan 

setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar 

Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS,  dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. 
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. 
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah 

penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS  tersebut Direksi menyampaikan: 
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
b. Usulan  penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip; 
c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK. 

 Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas 
agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan.

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan 
tanggung   jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas  pengurusan 
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut 
tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana 
lainnya.

7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
a.  Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 

1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan 
dengan hak suara; 



289

b.  usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 10 (sepuluh) hari Kalender 
sebelum tanggal panggilan RUPS. 

TeMPAT, PengUMUMAn, PeMAnggILAn DAn WAKTU PenYeLenggArAAn
rAPAT UMUM PeMegAng sAHAM

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
a.  tempat kedudukan Perseroan; 
b.  tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau 
c.  tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pemanggilan 
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

3.  a.   Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum RUPS, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 

b.  Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS 
kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan 
disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, 
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-
undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan.

c.   Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan 
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan 
sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

d.    RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21 
(dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS pertama. 

4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh 
Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman 
dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat 
kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh 
Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pasar Modal. 

5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS , untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, 
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. 

6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan 
atas permintaan:
a.    1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) 

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau 
b.    Dewan Komisaris; 

PIMPInAn DAn BerITA ACArA rAPAT UMUM PeMegAng sAHAM
Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin 

oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi 
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS 
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan 
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan 
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin 
oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.  

 Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal 
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka 
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang 
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 
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3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir 
dalam RUPS tersebut.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk 
pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa 
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. 

 Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak 
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara 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 untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala 
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUorUM, HAK sUArA DAn KePUTUsAn DALAM rAPAT UMUM PeMegAng sAHAM
Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum  kehadiran  dan keputusan RUPS 
terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan: 
a.  dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS 
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 
diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain 
dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan 
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 
oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS. 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan 
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

 Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan 

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu 
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, 
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan 
pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS. 
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b.  Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian 
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan 

c.  Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan 
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a.  pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan 

keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen 
yang tidak mempunyai benturan kepentingan; 

b.  RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang 
saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen 
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

c.  dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili 
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian 
dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; 
dan 

d. dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan 
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat 
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara 

(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham 
yang mengeluarkan suara.

9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan 
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. 

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan 

memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini. 
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan 

ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang 
Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani 
persetujuan tersebut. 

 Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan 
yang diambil dengan sah dalam RUPS.

D I r e K s I
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari: 

-  1 (satu) orang Direktur Utama;
- 1 (satu)orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang 

Pasar Modal. 
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3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan 
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima tahun) sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit; 
b.   menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 
c.   dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan. 
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: 

a.   Undang-Undang Perseroan Terbatas; 
b.   peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c.   peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang 
disimpan oleh Perseroan.

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui 
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender 
terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan 
batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) 
Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. 

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak 
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya 
RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan 
lain dalam RUPS.

8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan 
RUPS. 

9.  a. RUPS dapat memberhentikan para  anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan 
alasannya.    

b.  Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila 
anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi 
yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya 
yang dinilai tepat oleh RUPS. 

c.   Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi 
kesempatan membela diri dalam RUPS, 

d.  Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang 
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e.   Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

10. a.   Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan 
secara  tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b.   Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran 
diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah 
diterimanya surat pengunduran diri.

c.    Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri 
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 
butir g Pasal 15 ini. 

d.   Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

e.  Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat 
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang 
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f.    Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS 
Tahunan membebaskannya.

g.    Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi 
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan 
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan 
minimal jumlah anggota Direksi. 
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11.  a.   Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan 
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b.  Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis 
kepada anggota Direksi yang bersangkutan. 

c.  Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini. 

d.  Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal 
pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. 

e.  Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan 
sementara tersebut hadir dalam Rapat. 

f.   RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. 
g.  Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang 

bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. 
h.  Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka 

anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk 
membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara 
tersebut menerima keputusan RUPS.

i.   Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini  RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat 
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

12.  RUPS dapat: 
-  mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari 

jabatannya; atau 
-   mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan 

diri dari jabatannya; atau 
-   mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau 
-   menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau 
anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa 
jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan 
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat 
pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau 
d. diberhentikan karena keputusan RUPS. 

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang 
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan 
jumlah anggota Direksi kurang dari 2  (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, 
maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan 
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

16. 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 Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang 
sama sebagai Direktur Utama.

 Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 anggaran 
dasar Perseroan. 
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TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan 
dalam mencapai maksud dan tujuannya. 

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya 
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. 

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan 
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain 
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
a. Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak  yang jumlahnya melebihi 

batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan 
jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat 
3, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan 
Komisaris;

b. menerima pinjaman uang dari siapapun yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke 
waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

 Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 
tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau 
sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih 
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan 
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan 
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4  anggaran dasar Perseroan. 

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan 
Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili 
Perseroan;  

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana 
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak 
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. 

7.    Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak 
menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan Rapat Direksi.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi 
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam 
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota 
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh  Dewan Komisaris, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

rAPAT DIreKsI
Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota 
Direksi atau atas permintaan tertulis dari  Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) 
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -mewakili Direksi menurut 
ketentuan Pasal 16 ayat 6 anggaran dasar ini. 

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis 
yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat 
diadakan, dengan tidak  memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. 

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
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5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat 
kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam 
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih 
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah 
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana 

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota 
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi 
yang lain berdasarkan surat kuasa. 

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

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 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 usul tersebut di tolak. 
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 yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak  tersebut, kecuali jika Rapat 
Direksi menentukan lain. 

12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh 
Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota 
Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara 
dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut  tidak disyaratkan. 

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 menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil 
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan 
sah dalam Rapat Direksi.

D e W A n   K o M I s A r I s
Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
-   1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang 

berlaku dibidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan 

keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang  perseorangan yang cakap 

melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 
a. dinyatakan pailit; 
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan. 
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4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -
a.   Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b.   peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c.   peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan kegiatan usaha Perseroan. 

5.  Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang 
disimpan oleh Perseroan. 

6.  Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau 
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 
7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi 
harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam 
sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya 
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut 
berlaku sejak tanggal yang  ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir 
pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka),  kecuali 
apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan 
keputusan RUPS. 

9. a.  RUPS dapat memberhentikan para  anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan 
menyebutkan     alasannya.

b.  Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 
ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak  lagi memenuhi 
persyaratan sebagai anggota  Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang 
merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. 

 c.   Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan 
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

d.  Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut  tidak diperlukan dalam hal yang 
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. 

10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. 

b.   Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri 
anggota  Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender 
setelah diterimanya surat pengunduran diri. 

c.    Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota 
Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 
ketentuan butir g Pasal ini.

d.  Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap 
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e.   Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas 
tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak 
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam 
RUPS.

f.     Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan 
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g.    Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah 
anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut 
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang 
baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah  anggota Dewan Komisaris. 
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11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota 
Dewan Komisaris tersebut : 
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau 
b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-

undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 
c. meninggal dunia; atau 
d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah 

anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 
ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah 
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Apabila jabatan 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 DeWAn KoMIsArIs
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada 
Direksi. 

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan 
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk 
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan 
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh 
Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang 
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun 
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris 
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk 
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris 
atas tanggungan Dewan Komisaris. 

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan 
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku  pula 
baginya. 

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat 
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan 
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan 
alasannya.

7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 
Anggaran Dasar.

rAPAT DeWAn KoMIsArIs
Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau 
lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 
(satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
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2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 
(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang 
melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, 
Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 
3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam 
keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan 
tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut 
ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili 
dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. 

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha 

atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal 
saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, 
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau 
berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota 
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. 

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.

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 usul tersebut ditolak. 
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 secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau 
kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan 
sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam 
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, 
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. 

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda 
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali 
Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk 
oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang 
anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. 
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

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. 
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renCAnA KerJA, TAHUn BUKU DAn LAPorAn TAHUnAn
Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. 
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh 

persetujuan. 
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas 

pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun 

buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh 

satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh 

RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku  dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa 
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun 
laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada 
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus 
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah 
menyetujui isi laporan tahunan.

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa 
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 
X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PenggUnAAn LABA DAn PeMBAgIAn DIVIDen
Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan 
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi 
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan 
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan 
cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama 
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran 
dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk 
pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa 
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi 
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup 
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan 
selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama 
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak 
mengurangi peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran 
dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan 
dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan 
dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. 

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek 
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila 
diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 
saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan 
keuangan Perseroan. 



300

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh 
persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini. 

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang 
telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. 

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, 
dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud 
pada ayat 9 pasal ini. 

PenggUnAAn CADAngAn
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, 
yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang 
positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh 
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. 

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan 
dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan 
Perseroan. 

PerUBAHAn AnggArAn DAsAr
Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan 
Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal. 

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam anggaran dasar ini.

3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau 
tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya 
Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau 
perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib 
mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini 
cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang 
tentang Perseroan Terbatas. 

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PenggABUngAn, PeLeBUrAn, PengAMBILALIHAn DAn PeMIsAHAn
Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan 
perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
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PeMBUBArAn,  LIKUIDAsI  DAn BerAKHIrnYA  sTATUs BADAn HUKUM
Pasal 27

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum 
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 
peraturan perundang -undangan dibidang Pasar Modal.

TeMPAT TInggAL
Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada 
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

PerATUrAn PenUTUP
Pasal 29

segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka rUPs yang 
akan memutuskannya.
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XXII. PersYArATAn PeMesAnAn PeMBeLIAn sAHAM

1. Pemesanan Pembelian saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan 
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau 
Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 
(lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
tersebut di atas tidak akan dilayani. 

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang 
telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/
Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 
tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 
tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal  27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan 
yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus)  saham.

4. Pendaftaran efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang 
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0021/PE/KSEI/0810 tanggal 31 Agustus 
2010 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A.  Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku 
ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan 

didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham 
hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening 
selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2010;

2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai 
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham 
dalam Penitipan Kolektif;

3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, 
pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk 
Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”);

4. 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;

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di 
KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan 
efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat 
pada saham;
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7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 
pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui 
Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) 
yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang 
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di 
KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan 
Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI 
melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir 
Penarikan Efek;

10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif 
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan 
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang mengelola saham;

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib 
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di 
KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. 

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan 
di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham 
selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek 
atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang 
bersangkutan dengan melampirkan fotocopy 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 fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan 
alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan 
pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk 
menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan 
pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan 9 November 2010. 

7. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 19 November 2010 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 
tanggal 22 November 2010 pukul 12.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang 
dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan 
memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran 
dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.
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8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan 
saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 24 November 2010.

9. syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan 
dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran 
dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

BAnK CIMB niaga
Atas nama: PT CIMB securities Indonesia QQ IPo Borneo

nomor rekening: 1460100240004

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya atau irrevocable 
standing instruction yang diterbitkan oleh Bank dan yang wajib dilaksanakan pada tanggal penjatahan 
saham yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham. 

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek 
atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek 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, maka pemesanan pembelian saham yang 
bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, 
pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer 
dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang 
bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima 
pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 
(lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan 
Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan 
dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat 
diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi 
Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti 
Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan 
dengan sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 
sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam 
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan 
lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (Fixed 
Allotment) dan penjatahan terpusat (Pooling), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 
98,0% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dan sisanya sebesar 2,0% 
(dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan akan dilakukan dengan Penjatahan Terpusat (Pooling).  
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i. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan sebelum 
dilaksanakan Opsi Pemesanan Lebih atau sebesar 4.334.540.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh 
empat juta lima ratus empat puluh ribu) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana 
Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. 

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem 
Penjatahan Pasti (diluar penjatahan kepada para karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya 
dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan memperoleh 
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek, 
Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham 
untuk mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek, 
Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah 
dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah 
diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

ii. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebesar 
88.460.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu) saham. Jika jumlah saham yang 
dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan 
prosedur penjatahan sebagai berikut :

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, 
pegawai atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan 
efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak yang terafiliasi 
dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa 
saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak 
dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya 
lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu 
akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan dan/atau 
pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan, sampai dengan 
jumlah maksimum 10,0% (sepuluh persen) dari Emisi;

2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika 
terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, 
maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang 
termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar 
yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan;

3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan 
dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan 
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

c. Penjatahan bagi Pihak yang Terafiliasi
 Jika para pemesan pegawai dan manajemen perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah 

menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut 
dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang terafiliasi.
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Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK 
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. 
VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan 
Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan 
Bapepam No. IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tentang Perubahan 
Peraturan No. IX A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling 
lambat sepuluh hari sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan Bapepam No. 
IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-25/PM/2003 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 8 tanggal 7 
September 2010 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
No. 13 tanggal 11 November 2010, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di 
Jakarta, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan hari terakhir 
Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum 
ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Dalam Rangka Penawaran Umum.
 
13. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, 
maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan 
uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan 
uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian 
sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja 
setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin 
Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.

b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama 
pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat 
diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan 
diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri. 

 Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan 
diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.

c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi 
keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain 
menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib 
membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening 
giro yang berlaku di Bank Penerima (“Suku Bunga”) sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum 
dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender 
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

 Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena kelalaian 
pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10.7 harus dibebaskan dari segala tuntutan yang 
disebabkan oleh keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan dari kewajiban 
membayar denda tersebut.
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d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya 
Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini 
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan 
(termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung 
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-
masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya 
pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.

 Oleh karenanya Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual dibebaskan dari tanggung jawab atas 
segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk 
denda keterlambatan, apabila ada). 

2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
a. Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual wajib mengembalikan uang  pemesanan yang 

telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dikurangi dengan uang 
pemesanan saham para Pemesan Khusus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari 
Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan 
Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek. 
Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang 
disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk 
denda keterlambatan, apabila ada). 

b. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah 
diterimanya kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada 
para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali 
uang pemesanan pembelian (in good fund) dari Emiten. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan 
dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya 
pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada). 

c. 1.  Dalam hal masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek menerima  uang pemesanan 
pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum pukul 12.00 WIB (dua 
belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan 
uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas 
Waktu Indonesia Barat), kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama. Maka oleh 
karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang 
disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk 
denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang 
pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan 
wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar 
denda keterlambatan.

2. Dalam hal Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia 
Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian 
saham yang telah diterimanya setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat),  
kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang 
pemesanan tersebut. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung 
jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh dilaksanakannya pengembalian uang 
pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan 
dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin 
Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian 
uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.

d.  Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan 
Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan 
merupakan tanggung jawab Emiten,  Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Penjamin 
Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.
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14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) Atas Pemesanan Pembelian 
saham 

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham 
pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan 
dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi 
Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut  dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda 
Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. Lain – Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan 
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 
satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan. 

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam No. 45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 
pasal 7 ayat b, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 
(satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan 
lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana 
Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening 
sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk 
membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak 
terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek atau 
pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan 
Kontrak Penjaminan Emisi Efek.     

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan 
Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi, karena menyampaikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan 
dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas 
Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 
Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam 
Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah tanggal penjatahan.
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XXIII. PenYeBArLUAsAn ProsPeKTUs DAn ForMULIr 
PeMesAnAn PeMBeLIAn sAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Perdana dapat diperoleh pada kantor Biro 
Administrasi Efek, kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

PenJAMIn PeLAKsAnA eMIsI eFeK 

PT CIMB securities Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telepon  : (021) 515 1330 Faksimili : (021) 515 4661
www.cimb.com

PenJAMIn eMIsI eFeK 

 PT AAA securities PT Asjaya Indosurya securities PT Bahana securities
 Gedung Artha Graha, Lt. 26 Graha Surya, Lt. 6-8 Graha Niaga, Lt. 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Taman Perkantoran Kuningan Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58
 Jakarta Selatan 12190 Jl. Setiabudi Selatan I Kav. 9 Jakarta 12190 Indonesia
 Telp. (021) 5152 640 Jakarta Selatan 12920, Indonesia Telp. (021) 250 5081
 Faks. (021) 5152 644 Telp. (021) 5790 5068 Faks. (021) 522 5869
  Faks. (021) 5790 4898 

 PT Bapindo Bumi sekuritas PT Bhakti securities PT BnI securities
 Plaza Asia, Lt. 22 MNC Tower, Lt. 1 & 4 Sudirman Plaza
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jl. Kebon Sirih no. 17-19 Indofood Tower Lt. 16
 Telp. (021) 2557 4800 Jakarta 10340 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
 Faks. (021) 2557 4842 Telp. (021) 392 2000 Jakarta 12910, Indonesia
  Faks. (021) 3983 6868 Telp. (021) 2554 3946
   Faks. (021) 5793 5831

 PT Bumiputera Capital Indonesia PT Ciptadana securities PT Citi Pacific securities
 Wisma Bumiputra, Lt. 17  Plaza ASIA Office Park Unit 2 Plaza BII Menara III, Lt. 11
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jl. M.H. Thamrin No. 51
 Jakarta 12910 Jakarta 12190 Jakarta 10350
 Telp. (021) 5296 0155 Telp. (021) 2557 4800 Telp. (021) 3983 4668
 Faks. (021) 5296 0148, 571 2711 Faks. (021) 2557 4842 Faks. (021) 3983 4670

 PT Credit suisse securities  PT Danatama Makmur PT Danareksa securities
 Indonesia Danatama Square Gedung Danareksa
 Sampoerna Strategic Square Jl. Mega Kuningan Timur Jl. Merdeka Selatan No. 14
 Menara B, Lt. 23  Blok C-5/ Kav. 12 Jakarta 10110
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta 12950 Telp. (021) 350 9777
 Jakarta 12930 Telp. (021) 5797 4288 Faks. (021) 350 1817
 Telp. (021) 2553 7900 Faks. (021) 5797 4289
 Faks. (021) 2553 7999 

 PT Danasakti securities PT Dhanawibawa Artha Cemerlang PT e-capital securities
 Jl. Tanah Abang III No. 6 Gedung BEI Tower I, Lt. 15 Suite 1504 Menara Batavia, Lt. 23
 Jakarta 10160 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
 Telp. (021) 231 2345 Jakarta 12920 Jakarta 10220
 Faks. (021) 231 4880 Telp. (021) 5151 67879 Telp. (021) 5793 0078
  Faks. (021) 515 1681 / 1226 Faks. (021) 5793 0078

 PT equity securities Indonesia PT erdikha elit sekuritas PT HD Capital Tbk
 Wisma Sudirman, Lt. 14 Sucaco Building, Lt. 3 Sona Topas Tower, Lt. 11
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jl. Kebon Sirih Kav. 71 Jl. Jend. Sudirman Kav.26
 Jakarta 10220 Jakarta 10340 Jakarta 12920
 Telp. (021) 5700 738 Telp. (021) 3983 6420 Telp. (021) 250 6337
 Faks. (021) 570 3379 Faks. (021) 315 2841 Faks. (021) 250 6351 / 2
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 PT Indomitra securities PT Inti Fikasa securindo PT JJ nAB Capital Tbk
 Gedung Wirausaha, Lt 4 Menara Batavia, Lt. 23 Jl. Sungai Gerong No. 8-10
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-5 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 125-126 Jakarta 10230
 Jakarta 12940 Jakarta 10220 Telp. (021) 390 1138
 Telp. (021) 5229073 Telp. (021) 5793 0080 Faks. (021) 390 1140
 Faks. (021) 5229081 Faks. (021) 5793 0090 

 PT Kim eng securities PT Kresna graha sekurindo Tbk PT Lautandhana securindo
 Plaza Bapindo – Citibank Tower, Lt. 17 Gedung BEI Tower 1, Lt. 30 Wisma Kyoei Prince, Lt. 15
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
 Jakarta 12190 Jakarta 12190 Jakarta 10220
 Telp. (021) 255 71188 Telp. (021) 515 5789 Telp. (021) 5785 1818
 Faks. (021) 255 71189 Faks. (021) 515 5280 Faks. (021) 5785 1637

 PT Madani securities PT Majapahit securities Tbk PT Makinta securities
 Menara Prima, Lt. 25 Menara Imperium Lt. 12X, Suite C Plaza Abda, Lt. 23
 Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Metropolitan Kuningan Superblok Jl. Jend. Sudirman Kav 59
 Jakarta 12950 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1A Jakarta 12190
 Telp. (021) 579 48170 Jakarta 12980 Telp. (021) 5140 1133
 Faks. (021) 579 48171 Telp. (021) 835 4120 Faks. (021) 5140 1599
  Faks. (021) 835 4130 

 PT Mandiri sekuritas PT Masindo Artha securities PT Mega Capital Indonesia
 Plaza Mandiri, Lt. 28 Jl. Sisingamangaraja No. 12 Menara Bank Mega, Lt. 2
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Kebayoran Baru Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
 Jakarta 12190 Jakarta 12110 Jakarta 12790
 Telp. (021) 526 3445 Telp. (021) 7279 2999 Telp. (021)  515 4661
 Faks. (021) 526 3507 Faks. (021) 739 8250 Faks. (021)  7919 3900

 PT Minna Padi Investama PT Morgan stanley Asia Indonesia PT nusantara Capital securities
 Equity Tower, Lt. 11 SCBD Lot 9 Plaza Bapindo – Mandiri Tower, Lt. 21 Menara Karya, Lt. 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl.H.R Rasuna Said Blok X-5 kav 1-2
 Jakarta 12190 Jakarta 12190 Jakarta 12950
 Telp. (021) 525 5555 Telp. (021) 526 6575 Telp. (021)  2554 6700
 Faks. (021) 525 6666 Faks. (021) 526 6585 Faks. (021)  5794 4700

 PT osK nusadana securities  PT Pacific Capital PT Panca global securities
 Indonesia Sona Topas Tower, Lt. 18 Gedung BEI Tower 1, Suite 1706A
 Plaza Lippo, Lt. 14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jl. Jend. Sudirman Kav 25 Jakarta 12920 Jakarta 12190
 Jakarta 12920 Telp. (021) 252 4930, 252 4960 Telp. (021) 515 5456
 Telp. (021) 520 4599 Faks. (021) 252 4931 Faks. (021) 515 5466
 Faks. (021) 520 4598 
 
 PT Panin sekuritas Tbk PT Phillip securities Indonesia PT Pratama Capital Indonesia
 Gedung BEI Tower 2, Lt. 20 Wisma Standard Chartered Bank Gedung Bank Artha Graha Lt. 8 Lot. 25
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Level 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190 Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 12190
 Telp. (021) 515 3055 Jakarta. 10220 Telp. (021) 527 5630
 Faks. (021) 515 3061 Telp. (021) 57 900 900 Faks. (021) 527 5573
  Faks. (021) 57 900 800, 57 900 809 

 PT recapital securities PT reliance securities Tbk PT samuel sekuritas Indonesia
 Recapital Building, Lt.10 Menara Batavia, Lt. 27 Menara Imperium, Lt. 25
 Jl. Adityawarman No. 55 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
 Jakarta 10210 Jakarta 10220 Jakarta 12980
 Telp. (021) 270 2277 Telp. (021) 579 30008 Telp. (021) 2854 8100
 Faks. (021) 724 6881 Faks. (021) 579 30010 Faks. (021) 8370 1618

 PT semesta Indovest PT sinarmas sekuritas PT sucorinvest Central gani
 Menara Imperium, Lt. 18 BII tower III, Lt.5 Plaza Bapindo - Citibank Tower, Lt. 21
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 54-55
 Jakarta 12980 Jakarta Pusat 10350 Jakarta Selatan 12190
 Telp. (021) 2854 7600/8370 3808 Telp. (021) 392 5550 Telp. (021) 5266 466
 Faks. (021) 8370 3787 Faks. (021) 392 5540 Faks. (021) 5275 437
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 PT Transpacific securindo PT Universal Broker Indonesia PT UoB Kay Hian securities
 Menara Imperium, Lt. 18 Menara BCA, Lt. 49 UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt. 36
 Metropolitan Kuningan Superblok Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
 Jl HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 10310 Jakarta 10230
 Jakarta 12980 Telp. (021) 2358 6878 Telp. (021) 299 33866
 Telp. (021) 828 2712/14 Faks. (021) 2358 6879 Faks. (021) 3190 6231
 Faks. (021) 835 3911 

 PT Valbury Asia securities PT Victoria sekuritas PT Yulie sekurindo Tbk
 Menara Karya, Lt. 10 Victoria Suites Plaza Abda, Lt. 5
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Senayan City, Panin Tower, Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 59
 Jakarta 12950 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12190
 Telp. (021) 2553 3600 Jakarta 10270 Telp. (021) 5140 2181
 Faks. (021) 2553 3700 Telp. (021) 7278 2310 Faks. (021) 5140 2182
  Faks. (021) 7278 2280
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