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PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT  PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK 

(“Keterbukaan Informasi”) 
sehubungan dengan rencana pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam  

pasal 3 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.4/2019 tanggal 29 April 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka 

Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(“Penambahan Modal”) 

 

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan 
informasi yang telah diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 8 Agustus 2019. 
 

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 
September 2019 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.4/2019 tanggal 29 April 
2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal 
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

 

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau 
ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, 
penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. 

 

 

 
 

PT Pelita Samudera Shipping Tbk 
(“Perseroan”) 

 
Berkedudukan di Jakarta Pusat 

 
Kegiatan Usaha: 

Jasa Angkutan Laut 
 

Kantor Pusat: 
Menara Astra Lantai 23, Suite C&D 

Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6  
Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang, 

Jakarta Pusat 11210 
Telepon: 021-80600800 
Faksimili: 021-80600801 

E-mail: corsec@ptpss.co.id 
Website: http://www.ptpss.co.id 

Kantor Cabang: 
Per 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 2 kantor cabang yang 

berkedudukan di Samarinda dan Banjarbaru 

 

 
Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada 
persetujuan RUPSLB. 

 

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian 
kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham baru 
dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. 
Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. 
Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap 
yurisdiksi tersebut. 

 

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi material yang diungkapkan dalam 
Keterbukaan Informasi ini adalah benar, akurat, dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan yang 
dapat menyebabkan informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. 
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, 
yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal. 
 

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom, yang merupakan biro administrasi efek yang 
mengelola efek Perseroan. 
 

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen, yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal 31 Desember 2012, 
mengambilalih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari 
Bapepam dan LK. 
 

Perseroan : PT Pelita Samudera Shipping Tbk, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik 
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. 
 

Penambahan Modal : Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b 
POJK No.14/2019. 
 

POJK No.14/2019 : Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 , tentang 
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
 

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan 
diselenggarakan pada tanggal 16 September 2019 dan akan 
menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan 
Modal. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Perseroan merupakan perusahaan pelayanan jasa angkutan laut yaitu pengangkutan dan pemindahmuatan 
batubara dan mineral dengan dengan armada yang terdiri dari fasilitas muatan apung (floating loading facility), 
kapal tunda, tongkang dan kapal kargo curah kelas handysize dan supramax. Dalam pengembangan usaha 
Perseroan, Perseroan memerlukan penambahan armada untuk memberikan layanan jasa yang lebih baik kepada 
para pelanggannya. Sebagai bagian dari rencana ekspansinya, Perseroan telah menandatangani Pengikatan jual 
beli kapal melalui Memorandum of Agreement pada tanggal 23 Mei 2019 untuk pembelian kapal dengan nama 
Maritime Coaction dari Convivial Navigation Co. Pte. Ltd. sebagai penjual (”Nota Kesepahaman Kapal”). Nilai 
pembelian aset tersebut adalah sebesar USD7.525.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika 
Serikat), yang akan dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar 20% dan sisanya sebesar 80% akan dibayarkan 
dengan saham Perseroan.  
 
Penyelesaian transaksi pembelian kapal tersebut bergantung pada persetujuan dari para pemegang saham 
Perseroan mengenai Penambahan Modal, yang akan dimintakan dalam RUPSLB. Setelah persetujuan diperoleh, 
Perseroan akan melaksanakan kewajiban pembayaran sebesar 20% dari nilai pembelian, sedangkan pembayaran 
sisanya akan dilaksanakan paling lambat pada saat penerimaan kapal. Serah terima aset kapal ditargetkan akan 
dapat dilaksanakan setelah tanggal 31 Oktober 2019, dengan tetap memperhatikan jangka waktu selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal laporan penilaian kewajaran atas Penambahan Modal dalam bentuk lain. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 huruf b POJK No.14/2019. 
 
Sesuai POJK No.14/2019, rencana pelaksanaan Penambahan Modal wajib memperoleh persetujuan dari para 
pemegang saham independen Perseroan. Sehubungan dengan itu, Perseroan bermaksud untuk meminta 
persetujuan dari: 
- para pemegang saham independen; dan, 
- pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota 

Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali 
dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 September 2019. Keterbukaan Informasi ini 
merupakan informasi kepada para pemegang saham sehubungan dengan permohonan persetujuan tersebut.  
 
Tidak terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi serta persetujuan dari Pemerintah atau badan atau 
institusi lain selain dari OJK terkait dengan rencana penambahan modal yang akan dilakukan oleh Perseroan. 
 
 

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN 
 
Riwayat Singkat 

 
Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Samudera Shipping berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pelita 
Samudera Shipping No. 20 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan surat No.W7-07039HT.01.01-
TH.2007 Tahun 2007 tertanggal 25 Juni 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) sebagaimana Tanda Daftar 
Perusahaan (“TDP”) No. 090317152989 tanggal 12 Juli 2007 di kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 
Selatan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 38 tanggal 12 Mei 2009 Tambahan Berita Negara No. 
12553 (“Akta Pendirian”). 
 
Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Anggaran Dasar yang merubah 
status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka termasuk mengubah nama dari PT Pelita 
Samudera Shipping menjadi PT Pelita Samudera Shipping Tbk tertuang dalam  Akta Perubahan Anggaran Dasar 
No.13 tanggal 06 September 2017, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, Notaris di 

Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan surat No. AHU-

0018864.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 13 September 2017  dan perubahan terakhir adalah akta No 19 
Tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut menyesuaikan 
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
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(KBLI) 2017,  yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan surat No. AHU-
0031772.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-
0094951.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor  Induk Berusaha 8120216022653 tanggal 
25 Oktober 2018. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran 
Dasar Perseroan yang tercantum dalam akta No 19 Tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, 
SH, Notaris di Jakarta Akta tersebut telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan 
No. AHU-0031772.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 (ii) dan telah mendapatkan Lampiran Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0031722.AH.01.02 Tahun 2019 tentang persetujuan 
perubahaan Anggaran Dasar dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan 
Nomor AHU-0094951.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 19 Juni 2019, yaitu sebagai berikut: 
 
a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut. 
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut: 
1. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha: 

i. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan 
secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan 
menggunakan semua jenis kapal;  

ii. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar 
pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan 
berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai; 

iii. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang mineral dan batubara; 
iv. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker ; 
v. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);           
vi. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering) dengan menggunakan berbagai jenis kapal; 
vii. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (owner’s representative) dari perusahaan pelayaran 

angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar 
negeri; 

viii. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut; 
ix. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat – alat yang berhubungan dengan 

pelayaran mencakup data processing, equipment part list serta kegiatan usaha terkait;               
x. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (ship management) yaitu meliputi namun tidak terbatas 

pada perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, 
perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan 
kapal; 

xi. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai. 
         

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:    
i. Melakukan kegiatan geophysical survey seperti survey seismic dan survey bawah laut; 
ii. Melakukan kegiatan marine offshore construction seperti pembangunan platform dan struktur 

lepas pantai;         
iii. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau 

perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;  
iv. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); 
v. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal; 
vi. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (ship manning agency) meliputi namun tidak terbatas 

pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi. 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro 
Administrasi Efek Perseroan sebagai berikut: 
 

Keterangan  
Nilai Nominal Rp100/saham 

 Jumlah Saham   Nominal  % 

 Modal Dasar  16.000.000.000 1.600.000.000.000  

 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       

- PT Indoprima Marine 2.393.852.700 239.385.270.000 47,56 

- Kendilo Pte. Ltd. 1.470.000.000 147.000.000.000 29,20 

- PT Bio Permai 398.000.000 39.800.000.000 7,91 

- Iriawan Ibarat – Direktur Utama 3.050.000 305.000.000 0,06 

- Harry Tjhen – Direktur 2.255.900 225.590.000 0,04 

- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)  766.441.400 76.644.140.000 15,23 

 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  5.033.600.000 503.360.000.000 100,00 

 Portepel  10.966.400.000 1.096.640.000.000  

   
Pengurusan dan Pengawasan 

 
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah 
sebagai berikut: 
 
Direksi 
Direktur Utama : Iriawan Ibarat 
Direktur : Harry Tjhen 
Direktur  : Setya Rahadi 
Direktur  : Yolanda Watulo 
Direktur Independen : Helena Adnan 
   
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama Independen : Hamid Awaluddin 
Komisaris  : Adi Harsono 
Komisaris  
Komisaris Independen 

: 
: 

Chavalit Tsao 
Lilis Halim 

 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan 
auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan laporan keuangan penelaahan 
terbatas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. 
 
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (partner penanggung jawab: Yusron, SE, Ak, 
CPA), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit audit wajar, dalam semua hal 
yang material. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2019 telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (partner 
penanggung jawab: Yusron, SE, Ak., CPA). 
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Laporan Posisi Keuangan 
 

                               (dalam USD) 

Keterangan 
31 Desember 2018 

(Diaudit) 
30 Juni 2019 

(Penelaahan Terbatas) 

Jumlah aset lancar 29.687.700 23.450.420 
Jumlah aset tidak lancar 80.426.827 107.279.732 
Jumlah aset 110.114.527 130.730.152 
Jumlah liabilitas jangka pendek 19.211.540 31.130.869 
Jumlah liabilitas jangka panjang 19.171.835 25.944.252 
Jumlah liabilitas 38.383.375 57.075.121 
Jumlah ekuitas 71.731.152 73.655.031 

 
Laporan Kinerja Keuangan 
 

                               (dalam USD) 

Keterangan 
31 Desember 2018 

(Diaudit) 
30 Juni 2018 

(Tidak Diaudit) 
30 Juni 2019 

(Penelaahan Terbatas) 

Pendapatan usaha 63.563.972 31.058.230 36.125.063 
Beban pokok pendapatan (47.294.201) (21.666.826) (27.767.025) 
Laba bruto 16.269.771 9.391.404 8.358.038 
Beban operasional (5.075.174) (2.157.027) (3.121.785) 
Beban keuangan (1.287.558) (635.088) (836.000) 
Pendapatan keuangan 175.506 59.069 45.411 
Penurunan nilai aset tetap (262.469) (262.469) - 
Beban pajak final (463.170) (203.819) (288.922) 
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih 6.161.281 (1.521.321) 501.494 
Laba sebelum pajak penghasilan 15.518.187 4.670.749 4.658.236 
Laba bersih tahun/periode berjalan 14.013.016 4.342.725 4.315.906 
Laba komprehensif tahun/periode berjalan 14.124.439 4.262.477 4.372.957 

 
Rasio Keuangan 
 

Keterangan 
31 Desember 2018 

(Diaudit) 
30 Juni 2019 

(Penelaahan Terbatas) 

Rasio pertumbuhan (%)   
Aset 8,16 18,72 
Liabilitas (5,55) 48,70 
Ekuitas 17,26 2,68 
Pendapatan usaha 29,70 16,31 
Laba bruto 54,27 (11,00) 
Laba bersih tahun/periode berjalan 257,64 (0,62) 
   
Rasio profitabilitas (%)   
Laba kotor / pendapatan usaha 25,60 23,14 
Laba bersih / pendapatan usaha 22,05 11,95 
Imbal hasil aset (ROA) 12,73 3,30 
Imbal hasil ekuitas (ROE) 19,54 5,86 
   
Rasio keuangan (%)   
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas 53,51 77,49 
Jumlah liabilitas / jumlah aset 34,86 43,66 
Aset lancar / liabilitas lancar 154,53 75,33 

 
Perkara 
 
Hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara material baik di 
pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan. 
 
 
 



 

 8  

III. KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL 
 
Alasan dan Tujuan Penambahan Modal 
 
Perseroan melaksanakan penambahan modal terkait dengan pembelian kapal untuk menunjang kegiatan usaha 
Perseroan. Secara khusus, Perseroan memiliki prospek untuk memperoleh kontrak jasa pengangkutan batubara 
dan klinker (bahan utama dalam pembuatan semen) dari beberapa pelanggan potensial. Perseroan berencana 
untuk merealisasikan prospek usaha tersebut, yang diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Perseroan. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan armada kapal. Pada 
tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menandatangani pengikatan jual beli kapal melalui Memorandum of Agreement 
untuk pembelian kapal dengan nama Maritime Coaction dari Convivial Navigation Co. Pte. Ltd. sebagai penjual. 
Nilai pembelian aset tersebut adalah sebesar USD7.525.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dolar 
Amerika Serikat), yang akan dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar 20% dan sisanya sebesar 80% akan 
dibayarkan dengan saham Perseroan. Serah terima aset kapal ditargetkan akan dapat dilaksanakan setelah 
tanggal 31 Oktober 2019, dengan tetap memperhatikan jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari 
tanggal laporan penilaian kewajaran atas Penambahan Modal dalam bentuk lain.  
 
Penambahan Modal ini ditujukan untuk menyelesaikan kewajiban Perseroan sesuai dengan perjanjian tersebut. 
 
Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan  

 
Perseroan merencanakan untuk melakukan penerbitan saham melalui Penambahan Modal dengan jumlah 
sebanyak-banyaknya 402.688.000 (empat ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau 
sebesar 8,00% (delapan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal 
disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang 
berwenang pada saat pengumuman RUPSLB.  
 
Saham yang akan diterbitkan setara dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dengan demikian 
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan 
dividen, pengeluaran suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan. 
 
Perkiraan Waktu Penerbitan Saham Dalam Rangka Penambahan Modal 
 
Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Penambahan Modal setelah Perseroan memperoleh persetujuan 
RUPSLB dan sesuai dengan ketentuan dalam pengikatan jual beli kapal melalui Nota Kesepahaman Kapal  dimana 
waktu pelaksanaan adalah setelah dilaksanakannya serah terima kapal dari Convivial kepada Perseroan. 
Penambahan Modal tersebut juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan POJK No.14/2019 yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan Penambahan Modal wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
sejak tanggal persetujuan RUPSLB.  
 
Harga Pelaksanaan Penambahan Modal 
 
Harga pelaksanaan penerbitan saham merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan 
Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, yaitu paling sedikit 
90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua 
puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham 
tambahan hasil Penambahan Modal. 
 
Riwayat Kewajiban Pembayaran 

 
Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I mengenai Pendahuluan dalam Keterbukaan Informasi ini, kewajiban 
Perseroan untuk melakukan pembayaran berupa saham Perseroan timbul dari pengikatan jual beli kapal melalui 
Memorandum of Agreement yang ditandatangani oleh Perseroan dan Convivial Navigation Co. Pte. Ltd. pada 
tanggal 23 Mei 2019, di mana Perseroan melakukan pembelian kapal dengan nama Maritime Coaction. 
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IV. RENCANA PENGGUNAAN HASIL PENAMBAHAN MODAL 
 
Hasil Penambahan Modal akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban Perseroan dalam pembelian 
aset kapal (mother vessel) bernama MV Coaction dari Convivial Navigation Co. Pte. Ltd. Aset yang dibeli tersebut 
bebas dari sengketa, perkara, dan/atau tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. 
 
Sesuai POJK No.14/2019, pelaksanaan Penambahan Modal dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk lain 
selain uang, dengan syarat bahwa penyetoran dalam bentuk lain tersebut: 
a. terkait langsung dengan kebutuhan perusahaan terbuka; 
b. menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain yang digunakan 

sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang. 
 
Berdasarkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid & Rekan No. 00228/2.0012-
00/PP/06/0005/1/IX/2019  tanggal 6 September 2019, nilai pasar dari aset yang akan dibeli oleh Perseroan 
adalah sebesar USD7.541.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu dolar Amerika Serikat) atau setara 
dengan Rp106.643.000.000,- (seratus enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah) (asumsi 1USD = 
Rp14.141,-). 
 
Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi 
Tertentu, apabila suatu transaksi mengandung unsur benturan kepentingan maka Perseroan wajib mengikuti 
ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat unsur benturan 
kepentingan dalam rencana transaksi pembelian MV Coaction. Berdasarkan laporan dari KJPP Rengganis, Hamid 
& Rekan No. 00229/2.0012-00/BS/06/0005/1/IX/2019  tanggal 6 September 2019, rencana transaksi yang akan 
dilakukan adalah wajar. Selain itu, rencana transaksi memberikan manfaat bagi Perseroan dalam pengembangan 
usahanya, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, rencana 
transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 
 
Sehubungan dengan adanya perbedaan mata uang antara transaksi pembelian kapal dan Penambahan Modal 
Perseroan, maka Perseroan akan melakukan konversi dengan menggunakan kurs Rp14.141/USD.  
 
 

V. KETERANGAN MENGENAI PENJUAL ATAU PIHAK YANG MELAKUKAN PENYETORAN 
 
Di bawah ini adalah keterangan mengenai Convivial Navigation Co. Pte. Ltd. sebagai pihak penjual atau pihak 
yang melakukan penyetoran modal berupa aset kapal dan menerima saham Perseroan hasil penyetoran modal 
tersebut. 
 
Nama Perusahaan 
 
Nama perusahaan yang akan melaksanakan penjualan aset atau pihak yang melakukan penyetoran modal 
kepada Perseroan adalah Convivial Navigation Co. Pte. Ltd. (“Convivial”). 
 
Profil Perusahaan 

 
Convivial berdiri pada tanggal 5 Februari 2018. Perusahaan ini berlokasi di 9 Temasek Boulevard #11-01 Suntec 
Tower Two, Singapore 038989 dan bergerak di bidang usaha pelayaran. Convivial dimiliki 100% oleh IMC Bulkers 
Pte. Ltd.  
 
Direksi Convivial adalah Kim Tae Kyun dan Yuelin T Yang. 
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Hubungan Afiliasi 
 
Convivial dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena adanya kesamaan pemegang saham, dengan 
keterangan sebagai berikut: 
 
 

 
 
Dengan demikian, transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, 
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Transaksi 
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.   
 
Penambahan Modal dilakukan oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi mengingat bahwa kapal yang 
diperlukan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dimiliki oleh pihak terafiliasi tersebut. Dengan 
melakukan pembelian dari pihak terafiliasi, Perseroan dapat melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas 
kondisi kapal dengan lebih cepat dan mendalam dibandingkan dengan pembelian dari pihak lainnya. 
 
Perseroan melakukan Penambahan Modal untuk pembayaran transaksi karena adanya hambatan akses 
pendanaan mengingat bahwa industri pelayaran bukan merupakan industri yang menarik bagi institusi 
keuangan. Skema pembayaran transaksi dengan penambahan modal membantu Perseroan dalam menghadapi 
kendala pendanaan tersebut. Selain itu, skema ini juga dapat memperkuat permodalan Perseroan.  
 
 

VI. LAPORAN PENILAIAN 
 
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan (“KJPP-RHR”)  untuk 
melakukan Penilaian Kewajaran terhadap rencana Perseroan untuk  mengakuisisi Mother Vessel Maritime 
Coaction (“MV Maritime Coaction”) dari Convivial (selanjutnya rencana Perseroan disebut dengan “Rencana 
Transaksi”). 
 
Identitas Penilai Independen secara lengkap sebagai berikut: 
Nama   : Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis Hamid & Rekan 
No. ijin usaha  : 2.09.0012 
Alamat Kantor         : Menara Kuningan Lantai 8,  Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5,  Jakarta  
Telp.              : 6221 3001 6002 
Fax.   : 6221 3001 6003 
Email   : kjpp.rhp@rhp-valuation.com  
 
Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian 
Aset No.00228/2.0012-00/PP/06/0005/1/IX/2019  tanggal 6 September 2019 dan Laporan Pendapat Kewajaran 
No.00229/2.0012-00/BS/06/0005/1/IX/2019 tanggal 6 September 2019 .  
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Ringkasan Laporan Penilaian Aset 
 
A. Objek Penilaian  

Objek penilaian adalah personal properti berupa 1 (satu) unit handysize ship kapasitas 28.282 DWT yang 
terletak di Bataan, Filipina. 

 
B. Maksud dan Tujuan Penilaian  

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar atas objek penilaian dalam rangka inbreng 
aset sehubungan dengan rencana pembelian. 

 
C. Asumsi Penilaian  

1) KJPP-RHR tidak melakukan pengoperasian, menjalankan, dan menghidupkan mesin/kapal. Dalam hal 
ini KJPP-RHR mengasumsikan bahwa kondisi dari properti dimaksud dalam keadaan cukup baik untuk 
beroperasi. 

2) KJPP-RHR mengasumsikan kapal tersebut telah dilengkapi dokumen kepemilikan serta perijinan yang 
berkaitan dengan pengoperasikan kapal.  

3) Objek yang dinilai merupakan satu entitas usaha yang dioperasikan dan dilakukan perawatan secara 
normal oleh manajemen yang kompeten. Dengan asumsi “going concern” (peruntukannya diteruskan 
sesuai dengan penggunaan yang ada saat ini). 
 

D. Pendekatan dan Metode Penilaian  
Dalam Penilaian ini KJPP RHR menggunakan Metode Perbandingan Data Pasar untuk Pendekatan Pasar dan 
Metode Gross Income Multiplier (GIM) untuk Pendekatan Pendapatan.  
 

Pendekatan Indikasi Nilai Pasar (USD) Bobot Nilai Pasar (USD) 

Pasar 7.611.583 50,47% 3.841.538  

Pendapatan 7.469.928 49,53% 3.699.883  

Total 15.215.393 100,00% 7.541.421 

Total (Pembulatan)   7.541.000 

 
E. Kesimpulan Penilaian  

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, KJPP-RHR 
berpendapat bahwa Nilai Pasar atas objek penilaian berupa 1 (satu) unit kapal Handysize Ship kapasitas 
28.282 DWT yang berlokasi di Bataan, Filipina pada tanggal 30 Juni 2019 adalah USD7.541.000 (tujuh juta 
lima ratus empat puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat). Dengan menggunakan Nilai Tukar 1 USD = 
Rp14.141, maka Nilai Pasar atas objek penilaian dalam mata uang Rupiah adalah Rp106.643.000.000 
(seratus enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah). 

  
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran 
 
A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi  

1) Perseroan, selanjutnya akan disebut ”Pembeli”; 
2) Convivial, selanjutnya akan disebut ”Penjual”; 

 
B. Objek Pendapat Kewajaran  
 Objek penilaian analisis kewajaran adalah rencana akuisisi MV Maritime Coaction dari Convivial. 
 
C. Tujuan Pendapat Kewajaran 
 Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana 

Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada Publik. 
 
D. Tanggal Pendapat Kewajaran 
 Tanggal analisis pendapat kewajaran Rencana Transaksi adalah 30 Juni 2019. 
 
E. Asumsi  dan Batasan Penilai 

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Transaksi, KJPP RHR memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. 
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 KJPP-RHR berasumsi bahwa Rencana Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan 
oleh manajemen perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai 
transaksi tersebut; 

 KJPP-RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi 
yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat 
Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi; 

 KJPP-RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen 
perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada 
informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;  

 Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar 
yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan 
akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap 
Pendapat Kewajaran ini; 

 
F. Pendekatan dan Analisis Kewajaran  

Analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi Perseroan dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai 
metodologi yang digunakan meliputi: 
 

 Analisis terhadap Transaksi 
Berdasarkan informasi dari Perseroan serta Memorandum of Agreement per tanggal 23 Mei 2019, 
rencana akuisisi atas MV Maritime Coaction sebesar USD7.525.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh 
lima ribu dolar Amerika) akan dibiayai oleh kas sebesar 20%, sementara sisa 80% akan dibayarkan 
dalam bentuk saham Perseroan. 
 
Dalam Rencana Transaksi, Perseroan akan mengeluarkan 402.688.000 (empat ratus dua juta enam 
ratus delapan puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dari 
portepel dan kas sebanyak USD1.505.000/- (satu juta lima ratus lima ribu dolar Amerika) sebagai 
pembayaran kepada Convivial. 
 

 Analisis Kualitatif dan Kuantitatif 
Manfaat Rencana Transaksi bagi Perseroan 
Dengan Rencana Transaksi ini, maka Perseroan diharapkan dapat melakukan ekspansi bisnis  dengan 
menawarkan jasa dan produk yang lebih luas dari yang saat ini, dengan menambahkan jenis kargo 
yang dapat diangkut selain batubara, seperti nikel, semen, dan pupuk. 
 
Dengan rencana ini, manajemen Perseroan memiliki harapan bahwa ekspansi yang dilakukan dapat 
memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. 
 

Analisis Keuangan Sebelum dan Sesudah Transaksi 
Marjin laba Perseroan tidak mengalami perubahan baik sebelum dan setelah Rencana Transaksi. 
Berbeda dengan rasio utang yang mengalami penurunan setelah Rencana Transaksi karena 
peningkatan modal, yang mendilusi pemegang saham eksisting sebesar 7,41%. Tingkat 
pengembalian terhadap ekuitas dan aset mengalami penurunan karena peningkatan atas aset dan 
ekuitas Perseroan. 
 

Analisis Inkremental 
Berdasarkan analisis inkremental, dengan Rencana Transaksi yang dilakukan, Perseroan dapat 
meningkatkan pendapatannya hingga rata-rata sekitar 5% per tahun, dibandingkan dengan tanpa 
dilakukannya Rencana Transaksi. Demikian pula dengan laba bersih Perseroan yang diproyeksikan 
dapat meningkat dari 4% di tahun 2020 yang kemudian meningkat menjadi 6% sejak tahun 2021 
seiring dengan harapan Perseroan untuk meningkatkan pendapatan Perseroan di segmen Mother 
Vessel.  
 
Penilaian Kewajaran ini hanya memberikan opini atas kewajaran rencana akuisisi MV Maritime 
Coaction dari CNC, dan kami tidak melakukan analisis atas skema pembayaran yang akan dilakukan, 
termasuk kewajaran atas harga saham yang akan dikonversi dalam penyetoran saham dalam bentuk 
lain selain uang. 
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Namun sebagai tambahan informasi, bahwa skema pembayaran atas Rencana Transaksi, seperti 
yang telah diungkapkan sebelumnya, adalah sebagai berikut.  
• 20% atas harga pembelian atau setara dengan USD1.505.000/-, akan dibayarkan dalam bentuk 
tunai menggunakan dana kas internal Perseroan. 
 
Per 30 Juni 2019, Perseroan memiliki dana kas sebesar USD5.767.481/-, yang dianggap memadai 
untuk melakukan Rencana Transaksi. 
• 80% atas harga pembelian atau setara dengan USD6.020.00/-, akan dibayarkan melalui skema 
penerbitan saham melalui penambahan modal.  
 
Dengan menggunakan asumsi nilai tukar 1USD setara dengan Rp14.141,-, maka skema pembayaran 
dengan bentuk saham Perseroan adalah setara dengan Rp85.128.820.000,- yang akan 
dipertukarkan dengan saham sebanyak-banyaknya 402.688.000 lembar saham atau dengan harga 
penukaran minimum sebesar Rp211,- per lembar.  
 
Sesuai dengan Rencana Transaksi, dimana jumlah lembar saham yang akan diterbitkan didasarkan 
pada hasil RUPSLB, serta penentuan harga penukaran yang kemungkinan mengalami pergerakan 
dan akan disesuaikan dengan jumlah lembar saham yang akan diterbitkan.   
 

 Analisis atas kewajaran Nilai Transaksi 
Analisis kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan membandingkan nilai Transaksi yang 
disebutkan dalam Memorandum of Agreement (MOA) per 23 Mei 2019 dan Nilai Pasar  Objek 
Transaksi pada Laporan Penilaian aset per 30 Juni 2019. 
 
Berdasarkan laporan penilaian aset No. 00228/2.0012-00/PP/06/0005/1/IX/2019 tanggal 6 
September 2019, KJPP-RHR berpendapat bahwa Nilai Pasar atas Maritime Coaction adalah 
USD7.541.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara 
dengan Rp106.643.000.000 (seratus enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah) . 
 
Berdasarkan Memorandum of Agreement antara Perseroan dan Convivial, Harga Beli Objek 
Transaksi adalah setara dengan USD7.525.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dolar 
Amerika) (asumsi 1USD = Rp14.141). 
 
Analisis kewajaran Transaksi dilakukan dengan membandingkan Nilai Transaksi yang disebutkan 
dalam Memorandum of Agreement (MOA) dan laporan penilaian aset yang disiapkan oleh KJPP- 
RHR. 
 
Berdasarkan analisis di atas, nilai Transaksi adalah 0,21% (nol koma dua satu persen) lebih rendah 
dari Nilai Pasar Wajar, sehingga transaksi dapat dikatakan wajar karena masih dalam deviasi 
maksimum 7,5% dari Nilai Pasar Objek Transkasi (batas maksimum dinyatakan dalam peraturan No. 
VIII.C.3 tentang Pedoman untuk Penilaian dan Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal). 
 

G. Pendapat Kewajaran atas Transaksi 
Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap 
transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas 
faktor-faktor yang relevan, maka KJPP-RHR berpendapat bahwa secara keseluruhan Rencana Transaksi 
adalah wajar. 

 
VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 

 
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (partner penanggung jawab: Yusron, SE, Ak, CPA), 
berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit audit wajar, dalam semua hal yang 
material. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 
telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (partner 
penanggung jawab: Yusron, SE, Ak., CPA). 
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Tabel di bawah ini menunjukkan proforma posisi keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2019, apabila: 
1. Sehubungan dengan transaksi pembelian kapal, Perseroan melakukan pembayaran untuk porsi tunai 

sebesar 20% dari nilai transaksi atau USD1.505.000, 
2. Perseroan melaksanakan Penambahan Modal sejumlah USD6.020.000, di mana saham yang diterbitkan 

merupakan pembayaran pembelian kapal dengan porsi 80% dari nilai transaksi (asumsi kurs untuk 
Penambahan Modal sebesar Rp14.141/USD dan jumlah saham yang diterbitkan adalah jumlah maksimum, 
yaitu 402.688.000 saham). 

3. Serah terima kapal telah selesai dilaksanakan. 
 

    (dalam USD) 

Keterangan 

Sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal 

Penyesuaian 

Setelah 
Pelaksanaan 
Penambahan 

Modal 

31 Desember 2018 
(Diaudit) 

30 Juni 2019 
(Penelaahan 

Terbatas) 

ASET     

ASET LANCAR     

Kas dan setara kas 13.493.264 5.767.481  (1.505.000)  4.262.481  
Piutang usaha    

 

Pihak Ketiga 7.946.144 10.630.519 -  10.630.519  
Piutang belum difakturkan    

 

Pihak Ketiga 4.794.300 1.548.204 -  1.548.204  
Piutang lain-lain    

 

Pihak Ketiga 60.756 152.970 -  152.970  
Pihak Berelasi 237 - -  -  

Persediaan 1.977.441 2.938.406 -  2.938.406  
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar 1.415.558 2.412.840 -  2.412.840  

Jumlah aset lancar 29.687.700 23.450.420 -  21.945.420  
 

   
 

ASET TIDAK LANCAR    
 

Kas yang dibatasi penggunaannya 2.224.890 3.084.022 -  3.084.022  
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak  
     lancar 26.587 27.370 

 
- 

 
 27.370  

Aset tetap, bersih 77.107.977 102.461.430  7.525.000   109.986.430  
Aset pajak tangguhan 968.138 1.311.411 -  1.311.411  
Aset takberwujud 17.211 11.544 -  11.544  
Biaya yang ditangguhkan, bersih 14.854 308.614 -  308.614  
Deposito yang dapat dikembalikan 67.170 75.341 -  75.341  

Jumlah aset tidak lancar 80.426.827 107.279.732 -  114.804.732  

JUMLAH ASET 110.114.527 130.730.152 -  136.750.152  
 

   
 

LIABILITAS    
 

LIABILITAS JANGKA PENDEK    
 

Pinjaman bank jangka pendek - 10.000.000 -  10.000.000  
Utang usaha 1.997.283 3.915.897 -  3.915.897  
Utang lain-lain 74.724 133.869 -  133.869  
Utang pajak 2.244.693 779.163 -  779.163  
Beban akrual 8.177.796 8.061.940 -  8.061.940  
Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo 
dalam 1 tahun 6.717.044 8.240.000 

 
- 

 
 8.240.000  

Jumlah liabilitas jangka pendek 19.211.540 31.130.869 -  31.130.869  
 

   
 

LIABILITAS JANGKA PANJANG    
 

Pinjaman bank jangka panjang 18.655.766 25.518.348 -  25.518.348  
Kewajiban imbalan pascakerja 516.069 425.904 -  425.904  

Jumlah liabilitas jangka panjang 19.171.835 25.944.252 -  25.944.252  

JUMLAH LIABILITAS 38.383.375 57.075.121 -  57.075.121  
 

   
 

EKUITAS    
 

Modal saham  46.805.203 46.830.587  2.847.663   49.678.250  
Tambahan modal disetor 2.314.650 2.331.657  3.172.337   5.503.994  
Saldo laba 22.611.299 24.492.787 - 24.492.787 

JUMLAH EKUITAS 71.731.152 73.655.031 6.020.000 79.675.031 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 110.114.527 130.730.152 6.020.000 136.750.152 

 
Akun yang mengalami perubahan di neraca proforma laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2019 di atas 
sehubungan dengan Penambahan Modal adalah: 

 
1. Aset Tetap 
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Aset tetap Perseroan akan meningkat sebesar USD7.525.000 terkait dengan adanya penambahan kapal, 
sedangkan kas Perseroan akan menurun dengan adanya pembayaran porsi tunai menjadi USD4.262.481. 
Aset lancar Perseroan menurun menjadi USD21.945.420, asset tidak lancar Perseroan meningkat menjadi 
sebesar USD114.804.732 dan total aset Perseroan menjadi sebesar USD136.750.152. 

2. Ekuitas. 
Ekuitas Perseroan akan meningkat sebesar USD6.020.000 dengan adanya peningkatan pada modal saham 
dan tambahan modal disetor. Dengan demikian total ekuitas Perseroan akan menjadi sebesar 
USD79.675.031. 

 
Kinerja keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 tidak mengalami 
perubahan. 
 

VIII. PROFORMA PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL 
 
Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal 22 Agustus 
2019 beserta perbandingannya dengan proforma struktur permodalan Perseroan apabila Penambahan Modal 
telah dilaksanakan seluruhnya: 
 

 Sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal 

Keterangan  
Nilai Nominal Rp100/saham Nilai Nominal Rp100/saham 

 Jumlah Saham   Nominal  %  Jumlah Saham   Nominal  % 

 Modal Dasar  16.000.000.000 1.600.000.000.000  16.000.000.000 1.600.000.000.000  

 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:            

- PT Indoprima Marine  2.393.852.700   239.385.270.000  47,56  2.393.852.700   239.385.270.000  44,03 

- Kendilo Pte. Ltd.  1.470.000.000   147.000.000.000  29,20  1.470.000.000   147.000.000.000  27,04 

- PT Bio Permai  398.000.000   39.800.000.000  7,91  398.000.000   39.800.000.000  7,32 

- Iriawan Ibarat – Direktur Utama  3.050.000   305.000.000  0,06  3.050.000   305.000.000  0,06 

- Harry Tjhen – Direktur  2.255.900   225.590.000  0,04  2.255.900   225.590.000  0,04 

- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)   766.441.400   76.644.140.000  15,23  766.441.400   76.644.140.000  14,10 

- Convivial Navigation Co. Pte. Ltd.  -   -  -  402.688.000   40.268.800.000  7,41 

 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  5.033.600.000 503.360.000.000 100,0 5.436.288.000 543.628.800.000 100,00 

 Portepel  10.966.400.000 1.096.640.000.000  10.563.712.000 1.056.371.200.000  

 
 

IX. DAMPAK PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL 
 
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Penambahan Modal ini bertujuan untuk pengembangan 
usaha Perseroan dengan adanya penambahan aset berupa kapal. Penambahan aset ini memberikan manfaat-
manfaat antara lain:  
a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Perseroan dalam memberikan layanan jasa kepada para 

pelanggannya dengan adanya tambahan armada; 
b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui penerbitan saham baru akan meningkatkan 

posisi ekuitas Perseroan; 
c. Dengan dilakukannya sebagian pembayaran pembelian aset dengan menggunakan saham, maka kas 

Perseroan dapat digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya. 
 
Manfaat tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan bagi Perseroan yang selanjutnya 
memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham masyarakat. 
 
Risiko terhadap para pemegang saham dalam pelaksanaan Penambahan Modal ini adalah dilusi atas kepemilikan 
saham Perseroan. Apabila Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal maka para pemegang saham 
Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan maksimum sebesar 7,41% (tujuh koma empat satu persen). 
 
 

X. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan RUPSLB 
 
RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 bertempat di Ruang Jasmine 3, Ayana Midplaza 
Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220. 
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Agenda RUPSLB 
 
Rencana pelaksanaan Penambahan Modal akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB, dengan agenda 
sebagai berikut: 
 
1.  Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8% (delapan persen) dari 

modal disetor Perseroan yang akan dilakukan dengan bentuk lain selain uang (inbreng) sesuai ketentuan 
dalam Pasal 34 UUPT dan ketentuan POJK No.14/2019. 

 
Penjelasan: Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham independen dan pemegang 
saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan 
Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali atas rencana Perseroan melakukan Penambahan 
Modal dengan bentuk lain selain uang (Inbreng) yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian kapal. 
 

2.  Persetujuan atas perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait Penambahan Modal. 
 

Penjelasan: Terkait dengan pelaksanaan agenda ke-1 di atas, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan 
modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal, di mana saham yang akan 
dikeluarkan berasal dari dalam simpanan (portepel). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan bermaksud 
meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan atas pasal 4 ayat (2) 
Anggaran Dasar Perseroan. 
 

Ketentuan Kuorum 
 
Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB untuk Penambahan Modal akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK 
No.14/2019 sebagai berikut: 
 
a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang 
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang 
saham utama,  atau pengendali Perseroan. 

b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota 
Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan 
jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak 
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau 
pengendali Perseroan. 

d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang 
saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan 
Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang hadir dalam RUPSLB. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, 
RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak 
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau 
pengendali Perseroan dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan 
oleh OJK atas permohonan Perseroan.  

f. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham 
yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, 
pemegang saham utama,  atau pengendali Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) 
saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak 
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama,  atau 
pengendali Perseroan yang hadir dalam RUPSLB. 

 






