
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

IV.1 PT. Ades Waters Indonesia Tbk

PT. Ades Waters Indonesia Tbk didirikan dengan nama PT Alfindo

Putrasetia di tahun 1985. Nama Perseroan telah diubah beberapa kali; terakhir di

tahun 2004, ketika nama Perseroan diubah menjadi PT. Ades Waters Indonesia

Tbk. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Ruang Lingkup Kegiatan

Perusahaan adalah pengelohan dan distribusi air minum dalam kemasan .  Untuk

menghindari kesamaan nama dengan produk perusahaan, PT Ades Waters

Indonesia (ADES) berubah nama menjadi PT Akasha Wira International Tbk.

Selain itu, untuk tahun ini perseroan menargetkan penjualan sama dengan

penjualan industri air mineral.Demikian disampaikan Direktur Utama ADES

Agoes Soewandi Wangsapoetra dalam paparan publik yang digelar perseroan

beberapa waktu yang lalu. "Penggantian nama telah mendapat persetujuan dari

pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)

yang digelar tadi," ujarnya.

Pergantian nama dilakukan untuk menghindari keidentikan dengan produk

yang dihasilkannya mereka mempunyai multiproduk, bukan hanya air mineral

Ades.Pada tahun ini ADES menargetkan pertumbuhan penjualan produk

setidaknya sama dengan pertumbuhan penjualan industri air minum dalam

kemasan di Indonesia yaitu 8%. "Kami berusaha tumbuh tidak lebih rendah dari

perkiraan pertumbuhan industri tahun ini yang delapan persen," katanya.
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"Kalau laba bersih kita harap bisa positif atau break even," ujarnya.

Sebelumnya, sepanjang 2008 ADES mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 15,2

miliar, sementara pada tahun 2007 rugi bersih tercatat Rp 154,85 miliar.

Sedangkan penjualan yang dicatatkan perseroan pada tahun 2008 sebesar Rp

129,54 miliar. Selain itu, perseroan belum berniat untuk melakukan pemecahan

nilai nominal saham (stock split) meski sahamnya kurang likuid di pasar.

Manajemen juga tidak tahu tentang rencana penambahan saham beredar di pasar

(re-float) dari pemegang saham. "Re-float merupakan kewajiban Sofos (pemegang

saham Ades) dan kami tidak bisa menjawab mewakili pemegang saham,"

pungkasnya.

IV.2 PT. Selamat Sempurna Tbk.

PT. Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) didirikan di Indonesia pada tanggal

19 Januari 1976 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jalan

Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, Sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan

Tangerang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan

Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan

(suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan

yang sejenisnya.

Pada tanggal 13 Agustus 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif

dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas 34.400.000

saham Perusahaan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp500,- per saham

dan harga penawaran Rp1.700 per saham.



Sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha (Merger) Perusahaan

dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk., Entitas Anak, yang berlaku

efektif pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan menerbitkan saham baru

sejumlah 141.000.060 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Saham-

saham tersebut telah dicatatkan di BEI pada tanggal 2 Januari 2007.

IV.3 PT. Surya Toto Indonesia Tbk

PT. Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) didirikan tanggal 11 Juli 1977

dalam rangka Penanaman Modal Asing dan memulai operasi komersil sejak

Februari 1979. Kantor pusat TOTO terletak di Gedung Toto, Jalan Tomang Raya

No. 18, Jakarta Barat, Sedangkan lokasi pabrik Perusahaan terletak di Tangerang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TOTO

meliputi kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk sanitary, fittings dan

kitchen systems serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan produk

tersebut.

Pada tanggal 22 September 1990, Perusahaan memperoleh pernyataan

efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

TOTO kepada masyarakat sebanyak 2.687.500 saham dengan nilai nominal

Rp1.000,- per saham dan harga penawaran Rp14.300,- per saham. Sejak tanggal

30 Oktober 1990, Perusahaan mencatatkan saham hasil penawaran tersebut pada

Bursa Efek Indonesia.

IV.4. PT. Barito Pacific Tbk

PT. Barito Pacific Tbk (BRPT) didirikan 04 April 1979 dengan nama PT

Bumi Raya Pura Mas Kalimatan dan mulai beroperasi secara komersial pada

tahun 1983. BRPT berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat,



Banjarmasin. Kantor BRPT berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito

Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BRPT

bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti,

perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Pada tanggal 11 Agustus 1993, BRPT memperoleh pernyataan efektif dari

BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 85.000.000 dengan nilai nominal

Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp7.200,- per saham. Saham-

saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 01

Oktober 1993.

IV.5 PT Astra Otoparts Tbk

PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts) adalah perusahaan komponen

otomotif terkemuka Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan suku

cadang kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Sejarah

Astra Otoparts bermula dari didirikannya PT Alfa Delta Motor pada tahun 1976,

yang bergerak di perdagangan otomotif, perakitan mesin dan konstruksi.

Setelah mengalami berbagai perubahan dan pergantian nama perusahaan,

akhirnya pada tahun 1997 berganti menjadi PT Astra Otoparts dan pada tahun

1998 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek

Indonesia) dengan kode transaksi: AUTO. Sejak saat itu PT Astra Otoparts

menjadi perusahaan publik dengan nama PT Astra Otoparts Tbk.



Saat ini perusahaan telah bertransformasi menjadi perusahaan industri

komponen otomotif terbesar di Indonesia yang didukung oleh 6 unit bisnis dan 29

anak perusahaan dengan 36.284 orang karyawan.

Suku cadang kendaraan bermotor produk Astra Otoparts diserap pasar

segmen pabrikan otomotif atau Original Equipment for Manufacturer (OEM) dan

segmen pasar suku cadang pengganti atau Replacement Market (REM).

Pelanggan Astra Otoparts di segmen OEM diantaranya adalah Toyota, Daihatsu,

Isuzu, UD Trucks, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Hino.

Sedangkan di segmen REM, produk Astra Otoparts sudah didistribusikan ke

seluruh pelosok nusantara, melalui 68 main dealers dan 12.000 toko-toko spare

parts.

IV.6 PT. Astra Graphia Tbk

PT. Astra Graphia Tbk (ASGR) didirikan tanggal 31 Oktober 1975 dan

memulai operasi komersial pada tahun 1975. Kantor pusat ASGR berada di di

Jalan Kramat Raya 43, Jakarta, dan memiliki 81 titik layanan yang tersebar di 29

kantor cabang dan lokasi lainnya di seluruh Indonesia. Pemegang saham

mayoritas dari Perusahaan adalah PT Astra International Tbk / ASII.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ASGR bergerak di bidang

perdagangan, perindustrian, jasa konsultasi, jasa kontraktor peralatan dan

perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi dan penyertaan modal

pada perusahaan dan/atau badan hukum lain. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan

adalah menyediakan solusi dokumen dan solusi teknologi informasi &

komunikasi yang mencakup semua aspek siklus dokumen, mulai dari document



input (creating, scanning, merging, editing, capturing) dan document management

(sharing, indexing, storing, archieving, distributing) hingga document output

(printing, faxing, scanning, copying, emailing, web viewing).

Pada tahun 1989, ASGR memperoleh Pernyataan efektif BAPEPAM-LK

untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ASGR (IPO) kepada

masyarakat sebanyak 3.075.000 saham dengan nominal Rp1.000,- per saham,

dengan Harga Penawaran Perdana Rp8.550,- per saham. Saham-saham tersebut

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Nopember 1989.

IV.7 PT Tambang Batubara Bukit Asam

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman

kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka

(open pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya.

Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah

tanah (underground mining) hingga 1940, Sedangkan produksi untuk kepentingan

komersial dimulai pada 1938.

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para

karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang

menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian

mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN

TABA).

Pada 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan

Terbatas engan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang

selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan



industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan

Perum Tambang Batubara dengan Perseroan.

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada

1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket

batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan

publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode “PTBA”.

IV.8 PT. Energi Mega Persada Tbk

PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) didirikan tanggal 16 Oktober 2001

dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2003. Kantor pusat ENRG

berlokasi di Bakrie Tower Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said,

Jakarta. Saat ini, anak usaha ENRG melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan

gas bumi yang berlokasi di Kepulauan Kangean, Jawa Timur serta Propinsi Riau,

Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Laut Timor Nusa Tenggaran Timur

dan Jawa Barat.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ENRG

adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pertambangan,

serta jasa manajemen dibidang pertambangan minyak dan gas bumi. Saat ini,

ENRG bergerak dalam bidang eksplorasi dan perdagangan minyak dan gas.

Pada tanggal 26 Mei 2004, ENRG memperoleh pernyataan efektif dari

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ENRG (IPO)

kepada masyarakat sebanyak 2.847.433.500 dengan nilai nominal Rp100,- per

saham dengan harga penawaran Rp160,- per saham. Saham-saham tersebut

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Juni 2004.



IV.9 PT Summarecon Agung Tbk

PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA) didirikan tanggal 26 November 1975 dan

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Kantor pusat SMRA

berkedudukan di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. No. 42,

Jakarta.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMRA

bergerak dalam bidang pengembangan real estat, penyewaan properti dan

pengelolaan fasilitas rekreasi dan restoran.

Pada tanggal 1 Maret 1990, SMRA memperoleh pernyataan efektif dari

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana SMRA kepada

masyarakat sebanyak 6.667.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham

dan harga penawaran Rp6.800 per saham.

Pada tanggal 7 Juli 2007, Perusahaan Memperoleh Pernyataan Efektif dari

BAPEPAM-LK dalam rangka melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I

/ Right Issue I) kepada Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (HMETD) untuk membeli saham baru (Rasio PUT I : setiap pemegang 6

saham lama berhak atas 1 HMETD untuk membeli 1 saham baru, dimana pada

setiap 2 Saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan oleh Perusahaan

secara cuma-cuma) dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham yang akan

ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp900 per saham. Jumlah Waran Seri I

yang diterbitkan sebagai insentif bagi para pemegang saham tersebut sebanyak-

banyaknya 229.507.226 waran yang mempunyai jangka waktu 3 tahun. Waran

Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan

pembelian saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga



pelaksanaan sebesar Rp1.100 per saham yang dapat dilakukan selama masa

berlaku pelaksanaan yaitu mulai tanggal 26 Desember 2007 sampai dengan 21

Juni 2010.

IV.10 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) didirikan tanggal 29 Maret

1961 dengan nama Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja" dan mulai beroperasi

secara komersial pada tahun 1961. Kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. D.I

Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia

dan luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64, perusahaan bangunan bekas

milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel

Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. yang telah dikenakan nasionalisasi,

dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. Kemudian tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja

Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan

(PERSERO). Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1972 Perusahaan ini

dinamakan PT Wijaya Karya.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan WIKA

adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, industri

konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi

terbarukan dan energi konversi, perdagangan, engineering procurement,

construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang

jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan.



Pada tanggal 11 Oktober 2007, WIKA memperoleh pernyataan efektif dari

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham WIKA (IPO)

kepada masyarakat atas 1.846.154.000 lembar saham seri B baru, dengan nilai

nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran Rp420,- per saham. Saham-

saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Oktober

2007.

IV.11 PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk

PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) didirikan tanggal 02

Oktober 1973 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor

pusat dan pabrik DSFI berkedudukan di jalan Laks. R.E. Martadinata 1, Tanjung

Priok, Jakarta, dan mempunyai cabang-cabang di Kendari dan Kupang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DSFI

meliputi bidang perikanan termasuk mengambil, mengolah, menjual serta

menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan hasil perikanan.

Pada tanggal 28 Februari 2000, DSFI memperoleh pernyataan efektif dari

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DSFI kepada

masyarakat sebanyak 50.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan

harga penawaran Rp900,- per saham dan disertai 25.000.000 Waran seri I dan

periode pelaksanaan mulai dari 26 September 2000 sampai dengan 24 Maret 2003

dengan harga pelaksanaan sebesar Rp900,- per saham. Saham dan Waran Seri I

tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 24 Maret 2000.




